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SAMENVATTING 

In dit onderzoek wordt gekeken naar belangrijkste elementen voor een programma 

ter bevordering van leesvaardigheid van het vak Duits in de onderbouw. De docenten 

Duits van het Christiaan Huygens College (CHC) in Eindhoven hebben 

geconstateerd dat de leerlingen over onvoldoende  leesvaardigheid beschikken 

wanneer zij instromen in het eerste jaar van de bovenbouw. Omdat leesvaardigheid 

in de bovenbouw en het examen een belangrijke rol speelt, moet de leesvaardigheid 

al in de onderbouw geleidelijk worden opgebouwd. Het doel is beheersing van de 

leesvaardigheid op niveau A2 van het Europees Referentiekader (ERK) aan het eind 

van de onderbouw. Dit is gebaseerd op het feit dat het ERK in toekomst een 

leiddraad  zal moeten worden bij het beoordelen van de taalvaardigheden. Uit dit 

onderzoek komt naar voren dat het gebruikte schoolboek “Neue Kontakte” in grote 

mate de leesvaardigheid effectief bevorderd. Echter het expliciet behandelen van 

leesstrategieën en de tekstsoort ‘lezen van instructies’ zou  doormiddel van  een 

extra leesprogramma verder moeten worden uitgebreid. Het programma moet de 

compenserende leesstrategieën behandelen en strategieën voor het herkennen van 

tekststructuur oefenen. Hiernaast moet het extensief lezen een grotere rol in het 

jaarprogramma spelen doormiddel van teksten met een stijgend moeilijkheidsgraad 

die niet het niveau van de leerlingen overstijgen. Omdat de docenten van het CHC 

allen hebben geconstateerd dat de leesvaardigheid van de leerlingen door een te 

kleine woordenschat wordt belemmerd, moet de woordenschat door herhalingen en 

woordenschatoefeningen worden vergroot. Voor de toepassing van de 

bovengenoemde elementen in de lespraktijk, kunnen de docenten van het CHC 

voorbeeldoefeningen uit dit onderzoek gebruiken.   
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1 INLEIDING 

1.1  Aanleiding en achtergrond 

Het Christiaan Huygens College (CHC) in Eindhoven  is een kleinschalige 

middelbare school voor havo en vwo. Naar aanleiding van de constatering van de 

sectie Duits dat de leerlingen in het begin van de 4e klas over onvoldoende 

leesvaardigheden beschikken, is het onderwerp van dit onderzoek ontstaan. De kloof 

tussen leesvaardigheid in de onderbouw en bovenbouw is te groot omdat de leerstof  

niet voldoende op elkaar aansluit. De leerlingen hebben moeite met leesstrategieën, 

idiomen en het begrijpend lezen van teksten in de Duitse taal. De motivatie om te 

lezen is een groot probleem in de les. Lezen wordt als saai en moeilijk ervaren. Het 

vraagt wat inspanning van de leerlingen die ze niet gewend zijn omdat ze in hun vrije 

tijd weinig lezen. (Biebricher, 2008, p. 13). Het lezen in de les vergt daarom 

bijzondere inspanning van zowel docent  als leerling. Motiverende teksten die 

geintegreerd zijn in een goede leerlijn en het toepassen van leesstrategieën kunnen 

helpen het leesplezier te verhogen en daarmee ook de motivatie van de leerlingen. In 

de bovenbouw wordt veel aandacht aan leesvaardigheid besteed omdat het een 

groot deel van het eindexamen Duits uitmaakt. Om een geleidelijke overgang tussen 

onderbouw en bovenbouw te hebben, is het van belang dat de leerlingen aan het 

eind van de onderbouw over voldoende vaardigheden beschikken voor de 

bovenbouw. Daarom is het belangrijk dat al in de onderbouw veel aandacht aan 

leesvaardigheid wordt besteed. De sectie Duits wil doormiddel van een 

leesprogramma voor onderbouw de leesvaardigheid bevorderen en geleidelijk 

opbouwen tot niveau A2 van het Europees Referentiekader (ERK). Op het CHC 

krijgen leerlingen vanaf de 2e klas Duits. De onderbouw in het vak Duits bestaat dus 

uit de 2e en 3e klas. Om het onderzoek van algemene strekking te maken, wordt er in 

het vervolg van het 1e en 2e leerjaar gesproken. 

Het Europees Referentiekader (ERK) is een instrument om de taalbeheersing 

van taalleerders op competentieniveau te beoordelen  met als doel het taalniveau op 

Europees  niveau met elkaar te kunnen vergelijken (www.erk.nl). Het ERK neemt een 

steeds grotere rol in binnen het onderwijs van moderne vreemde talen . Sinds 

augustus 2007 wordt het ERK in Nederland als officieel instrument ter beoordeling 

van de beheersing van moderne vreemde talen gehandteerd. In de toekomst moet 

het ERK volledig als beoordelingsinstrument in het onderwijs geïntegreerd worden. 

Daarom is het van belang dat de taalvaardigheden op ERK-niveau geleerd en 
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beoordeeld worden. Het CHC wil het ERK meer bij de opbouw van het programma 

voor Duits betrekken. Hierbij hoort ook het opbouwen van leesvaardigheid op ERK-

niveau.  

1. 2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een leesprogramma voor het CHC 

dat de leesvaardigheid van de vwo-leerlingen in het vak Duits bevordert zodat de 

leerlingen aan het eind van het 2e leerjaar het ERK-niveau A2 in leesvaardigheid 

beheersen. Het primaire doel op lange termijn is het verbeteren van de kwaliteit van 

het leesonderwijs in het vak Duits. Daarom heeft het onderzoek betrekking op de 

vakinhoudelijke vorming van het vak Duits. Het levert een bijdrage aan de 

vakdidactiek binnen de sectie Duits op het CHC. Uiteindelijk moet het 

leesprogramma een handleiding voor de docenten Duits op het CHC zijn om de 

leesvaardigheid met de hulp van strategieën, werkvormen en tekstsoorten te 

verbeteren. Een secundaire doel is het verhogen van het leesplezier voor de 

leerlingen. Het programma moet ter aanvulling van de dagelijkse lespraktijk en de 

taalmethodetoegepast kunnen worden. De overgang tussen onderbouw en 

bovenbouw moet geleidelijk gaan doordat de leerlingen in de taalvaardigheid lezen 

goed op de eisen in de bovenbouw zijn voorbereid. Hiervoor is beheersing van de 

leesvaardigheid op het ERK-niveau A2 essentieel. 

1.3 Vraagstelling 

 

 

 

Onderzoeksvragen 
1) Hoe wordt op het CHC tot nu toe aan leesvaardigheid in het vak Duits in de 

onderbouw van vwo gewerkt? 

2) Wat zijn belangrijke elementen van een programma ter bevordering van 

leesvaardigheid? 

3) Welke zwakten met betrekking tot leesvaardigheid constateren docenten van 

het CHC bij de leerlingen aan het begin van de bovenbouw? 

4) Hoe ziet een bestaande strategietraining lezen op een school er uit? 

Hoe ziet een programma eruit waarmee de leesvaardigheid voor het vak Duits in 

de vwo- onderbouw kan worden opgebouwd met als doel beheersing op ERK-

niveau A2 aan het eind van het 2e leerjaar? 
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In dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkeelementen van een programma ter 

bevordering van leesvaardigheid op het CHC in Eindhoven. In paragraaf 2 worden 

belangrijke elementen van een leesprogramma vanuit de theorie samengevat. In 

paragraaf 3 wordt de aanpak en de methodiek van het onderzoek beschreven 

waarop in paragraaf 4 de resultaten van de verschillende analyses worden 

weergegeven. Uiteindelijk wordt de conclusie ten aanzien van het onderzoek in 

paragraaf 5 getrokken en aanbevelingen voor een leesprogramma worden gegeven.  

2 ELEMENTEN VAN EEN LEESPROGRAMMA 

Volgende begrippen die relevant zijn voor het onderwerp wil ik door middel van de 

theorie uitleggen. 

2.1 ERK  
Het Europees Referentiekader is een richtlijn om de taalbeheersing van leerlingen te 

beschrijven met het doel deze in heel Europa met elkaar te kunnen vergelijken. De 

taalcompetenties worden op verschillende niveau´s beschreven van A1 voor de 

basisgebruiker op basisniveau tot C2 voor de vaardige gebruiker op gevorderd 

niveau (Staatsen, 2007, p. 287). De niveau´s zijn in can do-statements omschreven 

zodat duidelijk is welke taalvaardigheden de gebruiker op welk niveau moet kunnen. 

Verder biedt het ERK richtlijnen voor de beoordeling van taalbeheersing. Tot nu toe 

is het werken volgens het ERK nog niet verplicht in het onderwijs. Op basis van het 

ERK kunnen lesprogramma´s, examen en leerboeken uitgewerkt worden die dan in 

heel Europa met elkaar te vergelijken zijn (www.erk.nl). 

 

2.2 Leesvaardigheid 

Het lezen van teksten in het vreemdetalenonderwijs dient als een basis voor het 

leren van een vreemde taal. Volgens Westhoff biedt het lezen van teksten 

belangrijke input in de vreemde taal. In de schijf van vijf hoort de blootstelling aan 

input en de inhoudelijke verwerking hiervan tot de basiscomponenten van het 

vreemde talen onderwijs. Wanneer de inhoudelijke verwerking gericht is op het 

geven van betekenis aan de inhoud, wordt de inhoud beter verwerkt en onthouden 

(Westhoff G. , 10/2006). Hieruit is te concluderen dat twee aspecten bij het lezen van 

teksten voor het vreemdetalenonderwijs van belang zijn. Ten eerste bieden 

leesteksten een hoge input in de vreemde taal. Het niveau van de input moet iets 

hoger zijn dan het huidige niveau van de leerling. Voor het inschatten van het 
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passend tekstniveau noemt Westhoff de volgende formule: Input = i +1 (Westhoff G. , 

10/2006). Westhoff wijst erop dat docenten het niveau van de leerlingen vaak hoger 

inschatten dan het eigenlijk is. Om de leesvaardigheid te oefenen zijn makkelijke 

teksten het best geschikt. Een leerling moet leeskilometers maken door middel van 

makkelijke teksten (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 84). Ten tweede is het 

van belang dat de leerlingen de teksten bewerken door middel van opdrachten die 

voor hun een persoonlijke betekenis hebben, bijvoorbeeld door reële situaties door 

middel van leesteksten op te lossen.  Volgens Staatsen omvat lezen de vaardigheid 

om informatie uit een tekst te halen. Hiervoor is een bepaalde woordenschat nodig 

en kennis van grammatica. Staatsen omschrijft de vaardigheid als volgt: 

“Leesvaardig zijn uit zich in de manier van aanpakken van teksten” (Staatsen, 2007, 

p. 38). Voor het juist aanpakken van teksten heeft de lezer weer strategieën nodig 

die hem helpen met teksten om te gaan. De leesstrategieen worden later 

beschreven.  

 

2.3 Leesvaardigheid op A2 niveau 

Leesvaardigheid op ERK- niveau A2 houdt  vier onderdelen in volgens het SLO ( 

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling). De onderdelen zijn 

correspondentie lezen, oriënterend lezen, lezen om informatie op te doen en het 

lezen van instructies (SLO, 2009). Ze zijn geformuleerd in can do-statements. 

Leesvaardigheid niveau A2 voor onderbouw havo en vwo 

correspondentie 

lezen 

oriënterend lezen lezen om informatie op 

te doen 

instructies lezen 

 

Kan korte, 

eenvoudige 

brieven, faxen en e-

mails over 

vertrouwde 

onderwerpen 

begrijpen 

Kan specifieke, 

voorspelbare informatie 

vinden in eenvoudig 

alledaags materiaal.  

 

Kan specifieke informatie 

in lijsten vinden en de 

benodigde informatie 

daaruit halen. 

 

Kan alledaagse borden 

en mededelingen 

begrijpen 

Kan specifieke 

informatie vinden in 

eenvoudiger 

geschreven materiaal 

dat hij/ zijn tegenkomt 

zoals brieven, 

brochures of korte 

krantenartikelen die 

gebeurtenissen 

beschrijven 

Kan eenvoudige 

instructies begrijpen 

bij apparatuur die 

men in het dagelijkse 

leven tegenkomt. 

Tabel 1: SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2009) 
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Het SLO behandelt in de leerlijn lezen  vooral vaardigheden voor het intensief lezen. 

Voor de volledigheid van een leerlijn lezen is het van belang dat ook de extensief 

vaardigheden worden behandeld. Het verschil tussen de twee manieren van lezen 

wordt in het volgende beschreven. 

2.4 Extensief lezen versus intensief lezen 

Bij leesvaardigheid wordt onderscheid gemaakt tussen extensief en intensief lezen. 

Welke manier van lezen het beste kan worden toegepast  is afhankelijk van de 

tekstsoort, de aspecten van een tekst en het leesdoel van de lezer (Kast, 1985, p. 

147). Volgens Kast is lezen een proces waarbij de lezer zo extensief mogelijk en zo 

intensief als nodig moet lezen (Kast, 1985, p. 148). De taalleerder moet dus zowel 

het intensief als ook het extensief lezen beheersen. Volgens Kast zijn deze twee 

manieren van lezen niet los van elkaar te zien en moet een taalleerder vanaf begin 

leren beide methodes te gebruiken. Intensief lezen is een  gedetailleerde leesstijl met 

het doel de tekst woordelijk te begrijpen. Een reden om extensief lezen ook in een 

leesprogramma op te nemen is het bevorderen van de leesmotivatie. Volgens 

Biebricher is extensief lezen het middel om de leesmotivatie te verhogen (Biebricher, 

2008, p. 15). De wetenschap zegt dat de interesse om te lezen vooral ontstaat door 

het opdoen van positieve ervaringen zoals spanning en ontspanning, maar ook het 

ervaren van leescompetentie en het nagaan van persoonlijke interesses (Biebricher, 

2008, p. 11). Om op de boven al genoemde leescrisis in te spelen biedt het 

extensieve lezen mogelijkheden de interesse van de leerlingen te wekken. Dit 

gebeurd door het behandelen van teksten die de belevingswereld en het interesse 

van de leerlingen aanspreken (Biebricher, 2008, p. 13). Alvorens de juiste leesstijl te 

kunnen toepassen is een doelgericht leestraining van belang waardoor de taalleerder 

leert een tekst te lezen en te bewerken. Als eerste moet de lezer het leesdoel 

bepalen. Dit moet bewust gebeuren. Pas daarna kan de lezer de passende leesstijl 

kiezen. In de vervolgstap kiest hij een bij het doel passende leesstrategie om de tekst 

te bewerken en te begrijpen. Voorafgaand moet de taalleerder verschillende 

leesstrategieën leren kennen en leren toepassen. Hierbij moet hij leren welk 

leesstrategie en leestijl bij welk leesdoel aansluit. 
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2.5 Leesstrategieen: lezen leren 

Uit de theorie komt naar voren dat je lezen moet leren en doceren (Wierlacher 

volgens Kast, 1985, blz. 146). Middelen hiervoor zijn het leren van strategieën voor 

het lezen van teksten in een vreemde taal. Volgens Staatsen zijn leerlingen vaak niet 

in staat om teksten te lezen, niet in de moedertaal en ook niet in een vreemde taal 

(Staatsen, 2007, p. 37). Daarom is het van belang dat leerlingen leren te lezen. Een 

docent moet door middel van specifieke opdrachten de leesvaardigheid trainen. 

Leesstrategien moeten een onderdeel vormen van een leesprogramma. Staatsen 

definieert leesstrategieën als volgt: “Dit zijn strategieën die de lezer helpen om op 

een zo efficiënt mogelijk manier die informatie uit een tekst te halen die hij of zij nodig 

heeft voor een bepaald doel” (Staatsen, 2007, p. 38). Leesstrategieen zijn “een 

systematische aanpak voor het lezen van teksten” (Staatsen, 2007, p. 39).  

Leesstrategieën moeten voor leerlingen hulpmiddellen zijn die ze “bewust en 

systematisch toepassen, om zo sneller tot een beter resultaat te komen” (Staatsen, 

2007, p. 42).  

Staatsen deelt de leesstrategieën in drie hoofdgroepen in (Staatsen, 2007, p. 44): 

 

a) voorspelvaardigheid 

De vaardigheid te voorspellen houdt in het herkennen van de tekstsoort, activeren 

van voorkennis over het onderwerp, het interpreteren van de titel, plaatjes, kopjes en 

andere informatie (zogenaamd “koppensnellen”), het zoeken van doelgerichte 

informatie, het voorspellen van de tekstverloop, de ELZA-methode (lezen van eerste 

en laatste zin van een alinea) en het concentrisch lezen. De leerling moet leren zijn 

voorkennis over een bepaald onderwerp te activeren en voorspellingen over de tekst 

te maken. Dit gebeurd door het bewerken van teksten met gaten. Achteraf moet de 

lezer zijn voorspellingen door het lezen van de hele tekst bevestigen of aanpassen.  

 

b) structureren 

Structureren van teksten houdt in het herkennen van een tekststructuur. Dit wordt 

geleerd en geoefend door de volgende oefeningen; tekststukken in de juiste volgorde 

te zetten, kopjes te maken bij alinea´s, de tekst in het Nederlands weer te geven, 

tekst in een telegram weer te geven, tekst in een schema weer te geven, kernzinnen 

te herkennen en informatie te ordenen. Hierbij hoort ook het herkennen van 

structuurgevende woorden zoals voegwoorden. Voegwoorden helpen de logica van 
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een tekst of zin te begrijpen. Voor de leerling moet vooral de functie van het 

voegwoord duidelijk zijn en niet alleen de vertaling, zegt Westhoff (p.91). Dat houdt 

bijvoorbeeld in dat de lezer weet dat na het woordjes “omdat” redenen worden 

genoemd.  

 

c) gebruikmaken van redundantie en raadvaardigheid 

Met raadvaardigheid wordt bedoeld dat de leerling leert strategieën toe te passen om 

woorden te raden. Hierbij horen strategieën die helpen de betekenis van een woord 

op verschillende manieren te weten te komen. Achteraf moet de geraden betekenis 

gecontroleerd worden door het in de samenhang van de tekst te plaatsen. Een 

methode hiervoor zijn CLOZE-oefeningen, waarbij uit teksten woorden gewist worden 

zodat een gatentekst ontstaat (Staatsen, 2007, p. 51). Staatsen gebruikt 

stappenschema als voorbeeld voor woordraadstrategieen uit een methode Frans 

(Staatsen, 2007, p. 52). Dit zou ook op de Duitse taal kunnen toegepast worden. 

Volgens Westhoff is het belangrijk dat de gekozen leesstrategie wordt 

besproken zodat de keuze voor de strategie een bewust proces is. De taalleerder 

moet zich bewust zijn van de gebruikte strategie doordat hij deze verwoordt en 

uitlegt. (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 80). Pas hierna is te achterhalen of 

de leerling het toepassen echt beheerst.  Voor het bewustzijnsproces is het 

belangrijk dat bij het lezen een reflectie over de gekozen strategie plaats vindt. 

Staatsen wijst er verder op dat naast deze drie strategieën ook 

compensatiestrategieën geleerd en gedoceerd moeten worden (Staatsen, 38).  

 

2.6 Compensatiestrategieën 

Compenserende strategieën zijn voor het lezen belangrijk omdat ze helpen tekorten 

in woordenschat en taalkennis te compenseren. Staatsen noemt verschillende 

strategieën die helpen teksten met onbekende woorden te begrijpen (Staatsen, 2007, 

p. 42). Voordat een tekst in zijn geheel wordt gelezen is het gebruikelijk eerst naar 

illustraties en titel te kijken. Dan moet de voorkennis over het onderwerp geactiveerd 

woorden om zo al een voorspelling aan de inhoud te maken.  Verder is het belangrijk 

dat de leerling leert “onbekende woorden uit het zinsverband” te begrijpen. Bij het 

lezen van een tekst in een vreemde taal is het handig de tekstsoort te herkennen en 

de opbouw van de tekst te gebruiken. Daarnaast moeten de leerlingen door het 

raadplegen van een woordenboek te betekenis van woorden kunnen opzoeken.  
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2.7 Idioom 

Voor voldoende leesvaardigheid moet de lezer over een receptieve woordenschat 

beschikken. Hij moet woorden kunnen herkennen en de betekenis kunnen oproepen. 

Bij het lezen van een tekst moeten niet alle woorden bekend zijn. Het is wel van 

belang dat de lezer het grootse deel van de woorden kent en dat hij de woorden 

vanuit de context wel begrijpt. Er is geen voorwaarde aan de hoeveelheid woorden 

gesteld die een lezer in de vreemde taal moet kennen om een tekst te kunnen lezen. 

Hoe minder woorden bekend zijn, hoe lastiger is het lezen van een tekst in een 

vreemde taal. Onbekende woorden blokkeren het lezen en het begrijpen van de 

tekst. Hoe meer onbekende woorden een lezer tegenkomt, hoe langzamer zijn 

leestempo wordt (Kast, 1985). Het leestempo wordt ook bepaald door het leesdoel, 

bijvoorbeeld door extensief of intensief lezen.  Volgens Kast is het daarom belangrijk 

dat de leerling strategieën beheerst om een tekst globaal te kunnen begrijpen en de 

betekenis van woorden te kunnen raden. (Kast, 1985, p. 150) Hiervoor noemt hij de 

volgende twee strategieën:  

1.) De lezer moet de competentie hebben om woorden die hij niet kent te 

begrijpen door voorkennis uit bekende woordenschat of andere vreemde 

talen (Kast, 1985, p. 152) 

2.) De lezer moet over de competentie beschikken de betekenis van 

onbekende woorden uit de context te begrijpen (Kast, 1985, p. 154). 

Voordat de taalleerder de eerste strategie kan toepassen moet hij dus wel over een 

voldoende woordenschat beschikken. Daarom moet in het leesprogramma aandacht 

worden besteed aan het verwerven van een basiswoordenschat en van strategieën 

voor het begrijpen van onbekende woorden.  

2.8 Activiteiten van een leesprogramma 

Westhoff zegt dat een leesprogramma uit twee onderdelen moet bestaan (Westhoff 

G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 84): Enerzijds moet het programma oefeningen 

hebben die de kennis over de taal vergroten. Anderzijds moet het programma een 

strategietraining hebben dat oefeningen bevat om strategieën te gebruiken en de 

leerling hiervan bewust te maken. Voorbeelden voor het verbeteren van de 

taalkennis zijn oefeningen voor het herkennen van woord- en lettercombinaties 

(Westhoff, blz. 59), zoals een woordenweb of kruiswoordpuzzel. Hieraan verwante 

oefeningen  zijn voor het herkennen van de waarschijnlijke combinatie van woorden, 

bijvoorbeeld door gatenteksten (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 62). In 
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overeekomst met Staatsen (vgl. hoofdstuk 2.5) zegt ook Westhoff dat oefeningen die 

helpen bij het  voorspellen van de tekststructuur en het activeren van de voorkennis 

van belang zijn.  

In zijn boek “Fertigkeit Lesen” (2001) geeft Westhoff duidelijk aan hoe de 

beheersing van de leesstrategieën overdragen moet worden. De docent moet de 

leerling vaak makkelijke teksten aanbieden waarbij hij voorspellingen aan de tekst 

kan stellen. Alleen door vaak en veel makkelijke teksten te lezen, kan de 

leesvaardigheid verbeterd worden (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 75) zodat 

de strategieën zich kunnen inslijpen. Westhoff heeft de opvatting dat leesvaardigheid 

alleen door het toepassen van strategieën opgebouwd kan worden. Voor de 

strategietraining noemt Westhoff verschillende oefeningen. Een belangrijke strategie 

is volgens Westhoff een gevoel voor de belangrijke elementen van een tekst te 

ontwikkelen (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 88). Hierbij moet de leerling 

door middel van sleutelwoorden uit de tekst een telegram opstellen. De leerling moet 

leren structuurmarker te gebruiken om de opbouw te begrijpen. Met structuurmarker  

worden niet alleen voegwoorden bedoeld, maar ook leestekens of structurerende 

uitdrukkingen. Hierbij is het belangrijk dat de leerling niet alleen de betekenis van de 

voegwoorden weet, maar ook de functie hiervan begrijpt (Westhoff G. , Fertigkeit 

Lesen, 2001, p. 91). Hij moet bijvoorbeeld weten dat op het woord “omdat” een reden 

volgt. Dit kan geoefend worden door de leerlingen zelf de functie van de woorden te 

laten omschrijven. Bij een ander oefening moet de leerlingen een geknipte tekst in 

volgorde zetten. Hiervoor moet de tekst wel voegwoorden bevatten.  Het activeren 

van voorkennis hoort bij de belangrijke leesstrategieën. Dit wordt geoefend doordat 

de leerlingen allen het begin en het eind van een tekst krijgen. Ze moeten de inhoud 

voorspellen en achteraf controleren (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 115). 

 

2.9 De opbouw van een training van leesvaardigheid 

Een leesvaardigheidprogramma moet volgens Staatsen aan een “systematische 

planning en ordening” (Staatsen, 2007, p. 54) van werkvormen en strategieën 

voldoen. De leesvaardigheid moet in een cyclisch proces worden opgebouwd 

doordat er per leerjaar de nadruk op verschillende strategieën wordt gelegd. Deze 

moet dan in de loop van het schooljaar herhaald en geoefend worden. Nieuwe 

strategieën moeten langzaam geïntroduceerd worden en vaak herhaald worden. 

Hierbij moet de moeilijkheidsgraad van de teksten langzaam worden opgebouwd. 

Aan het begin van het training moet de voorspelvaardigheid en het structureren 
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staan. Pas daarna kan de raadvaardigheid door bijvoorbeeld woordraadoefeningen 

en gatenteksten geïntroduceerd worden (Staatsen, 2007, p. 54). 

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling spreekt meer van leerlijnen in 

plaats van trainingen of programma´s ter bevordering van leesvaardigheid. In het 

cursus curriculum ontwerp beschrijft het SLO een leerlijn als volgt: “Leerlijnen zijn 

concretiseringen van leerplannen” (SLO, cursus curriculum ontwerp, 2009) met de 

functie houvast te bieden zowel voor de docenten als ook voor de leerlingen en 

verder omschrijven een leerlijn als een “beredeneerde opbouw van tussendoelen en 

inhouden, leidend naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, 

gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor 

verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt” (SLO, cursus curriculum, 2009). 

Voor het formuleren van de tussen- en einddoelen en de inhoud voor dit onderzoek 

wordt de beschrijving van de vaardigheden voor het vak Duits volgens het ERK  

geraadpleegd dat door de SLO is uitgewerkt. (Zie Leesvaardigheid op ERK-niveau 

op blz. 7). Voor dit onderzoek betekent dit het volgende: 

Leesprogramma voor de onderbouw Duits 

Inhoud  opbouw van leesvaardigheid 

 het leren van leesstrategieën 

 het behandelen van verschillende 

tekstsoorten 

 opbouw van basiswoordenschat 

Tussendoelen 1. de beheersing van de 4 onderdelen 

van leesvaardigheid: 

 corresponderend lezen 

 oriënterend lezen 

 lezen om informatie op te doen 

 instructies lezen 

 

2. de beheersing van verschillende 

leesstrategieën zoals: 

a) voorspellen, verifiëren 

b) structureren 

c) raadvaardigheid 

 

3. de opbouw van een receptieve 

woordenschat  

Einddoel Beheersing van leesvaardigheid op ERK 

niveau-A2 voor het vak Duits aan het eind 

van het 2e leerjaar. 
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3 METHODIEK PRAKTIJKONDERZOEK 

Het onderzoek is ontwerpgericht ter verbetering van het Duits onderwijs op het CHC. 

Volgens Kallenberg is het doel van een ontwerpgericht onderzoek “ een directe 

bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen in de praktijk” (Kallenberg, 2007, 

p. 197). Het praktijkprobleem op het CHC is onvoldoende leesvaardigheid van 

leerlingen van het vak Duits. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt 

een leesprogramma ontwikkelt ter bevordering van leesvaardigheid in de onderbouw 

van het vwo.  De volgende methodieken worden toegepast:  

1. Literatuuronderzoek  

2. Analyse van het bestaande leesprogramma op het CHC 

3. Analyse van teksten uit de nieuwe taalmethode 

4. Interviews met docenten Duits van het CHC 

5. Interview met  een docente Duits over bestaande leestraining 

3.1 Literatuuronderzoek 

Aan het begin van een praktijkgericht onderzoek staat het literatuuronderzoek.  Door 

middel van het literatuuronderzoek moeten criteria voor een leesprogramma 

opgesteld worden dat bestaat uit de inhoud, tussendoelen en een einddoel. Daarbij 

hoort ook het inventariseren van adequate leesstrategieën. De resultaten van het 

literatuuronderzoek  zijn in hoofdstuk 2 te lezen. 

 

3.2 Analyse bestaande leesprogramma voor de onderbouw op het CHC 

Op basis van de literatuuranalyse in hoofdstuk 2 worden criteria voor de analyse van 

het bestaande leesprogramma opgesteld. Door middel van deze analyse moet een 

antwoord op onderzoeksvraag 1 kunnen worden gegeven. 

 

Hoe wordt op het CHC tot nu toe aan leesvaardigheid in het vak Duits in de 

onderbouw gewerkt? 

 

Hiervoor wordt de bestaande taalmethode “Salzgitter heute plus” (Breemen & Rujiter, 

2005) voor vwo leerjaar 1 en leerjaar 2 van de onderbouw geanalyseerd. Volgens de 

literatuur wordt de leesvaardigheid met behulp van verschillende tekstsoorten, het 

behandelen van leesstrategieën en door de opbouw van een basiswoordenschat 

bevorderd. Deze punten worden als criteria in de analyse opgenomen. Omdat 

Westhoff extensief lezen belangrijk vindt voor de ontwikkeling van leesvaardigheid, 
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wordt ook hier naar gekeken. Per leerjaar worden de boeken op de bovengenoemde 

criteria getoetst. Daarnaast wordt de studieplanner voor  leerjaar 1 en leerjaar 2 van 

vwo op leesvaardigheid geanalyseerd. De analyse van het bestaande programma 

wordt door docenten Duits van het CHC op volledigheid gecontroleerd. Dit verhoogt 

de interne validiteit van het onderzoek (Kallenberg, 2007, p. 206). 

Hieronder is de criterialijst voor de analyse van het bestaande leesprogramma 

opgenomen. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 4 te lezen. De ingevulde analyse 

is als bijlage 2 toegevoegd.  

 

Tabel 2 Criterialijst leesprogramma CHC 

leerjaar tekstsoorten toetsen extensief 

lezen 

leesstrategieën idioom 

1 vwo      

2 vwo      

 

3.2 Analyse van teksten uit het nieuwe leerboek 

De school heeft voor het schooljaar (2012/2013) een nieuwe taalmethode voor de 

onderbouw aangeschaft. Bij het uitwerken van een leesprogramma is het belangrijk 

de taalmethode te integreren. Daarom wordt gekeken in hoeverre de teksten in de 

taalmethode aan het ERK voldoen. Door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse 

(Kallenberg, 2007, p. 61) worden de teksten op een systematische manier 

geanalyseerd. Van tevoren worden hiervoor criteria aan de hand van de theorie 

opgesteld (zie bijlage 1). Deze criteria moeten duidelijk aangeven waaraan de 

teksten moeten voldoen. Dit wordt aan de hand van de streef- en eindniveaus 

gecontroleerd die beschreven zijn door het SLO (SLO, 2009). Daarnaast worden op 

basis van de literatuuranalyse criteria toegevoegd die bij een goede leeslijn horen. 

Voor de analyse wordt de taalmethode “Neue Kontakte” (Custers, 2008) bekeken. De 

analyse bestaat uit drie onderdelen met betrekking tot de tekstsoorten, de 

behandelde leesstrategieën en de woordenschat. Het analyseschema is toegevoegd 

in bijlage 1. Er wordt zowel voor de taalmethode voor leerjaar 1 als ook voor leerjaar 

2 een formulier ingevuld. De uitkomsten worden samengevat in hoofdstuk 4. 
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 3.3 Interview met docenten Duits van het CHC 

Door middel van een semi-gestructureerd interview (Kallenberg, 2007, p. 215) 

worden de docenten van het CHC geïnterviewd die in de bovenbouw het vak Duits 

geven. De docenten kunnen door hun ervaringen aangeven welke zwakten ze bij de 

leerlingen met betrekking tot leesvaardigheid constateren. Alle drie docenten die in 

de bovenbouw lesgeven worden geïnterviewd. Het semi-gestructueerde interview 

zorgt er voor dat bij elke geïnterviewde dezelfde gerichte vragen worden gesteld. Dit 

maakt deantwoorden vergelijkbaar. Daarnaast blijft er nog ruimte om door te vragen 

naar de meningen en ervaringen van docenten. Van tevoren worden gerichte vragen 

opgesteld die aan de interviewpartners worden gesteld. De vragen worden in een 

actieve vorm gesteld omdat de interviewpartnerde vragen deze zo beter begrijpt 

(Kallenberg, 2007, p. 216). Door het interview moet naar voren komen welke zwakten 

de leerlingen met betrekking tot de leesvaardigheid  hebben aan het begin van de 

bovenbouw. Welke vaardigheden beheersen de leerlingen onvoldoende? Hiervoor 

moet onderzoeksvraag 3  worden beantwoord: 

Welke zwakten met betrekking tot leesvaardigheid constateren docenten van 

het CHC bij de leerlingen aan het begin van de bovenbouw? 

 

Bij de analyse van de interviews worden de antwoorden op thema´s gesorteerd. 

Achteraf worden kernachtige uitspraken uitgehaald en gerubriceerd. Daaruit worden 

dan sleutelbegrippen gehaald die het antwoord van de geïnterviewde beschrijven. De 

antwoorden van de geïinterviewde worden dan met elkaar vergeleken en 

samengevat. Daarna wordt er een antwoord op onderzoeksvraag drie geformuleerd.  

De volgende vragen worden in het semi-gestructureerd interview gesteld: 

 

1) Wat constateer je bij de leerlingen met betrekking tot de woordenschat bij 

aanvang van hetvierde jaar (3e leerjaar )? 

 In hoeverre hebben ze compenserende vaardigheden om woorden 

binnen  de context te begrijpen? 

2) Waar liggen de zwakten van de leerlingen bij het lezen van een tekst (bij 

aanvang van de bovenbouw)? 

 Hoe kunnen  deze  zwakten worden verbeterd? 

 

3) Wat moeten de leerlingen goed beheersen wat betreft leesvaardigheid bij 

aanvang  van de bovenbouw (begin 3e leerjaar)? 
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4) Waarop moet in de onderbouw de nadruk worden gelegd wat betreft 

leesvaardigheid? 

5) Wat valt op aan het begin van het 4e jaar bij de leerlingen met betrekking tot 

leesvaardigheid? Wat beheersen ze? Watbeheersen ze niet? 

De notulen van de afgenomen interviews zijn te vinden in bijlage 3 t/m 5. 

3.4 Interview docent over een bestaande strategietraining lezen  

Om een idee van een opbouw van een leesvaardigheidstraining te krijgen, wordt 

naar een bestaande programma van de Daltonschool “Helen Parkhurst” in Almere 

gekeken. Omdat de school bijzonder slechte resultaten behaalde tijdens het centrale 

schoolexamen, hebben de docenten een strategietraining voor lezen opgebouwd met 

als doel de leesvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. De  strategietraining is 

bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw om doelgericht de leesvaardigheid op te 

bouwen en op deze manier het centrale schoolexamen te  voldoende af te sluiten. In 

een interview met een docente van de Daltonschool komen de volgende vragen aan 

bod: 

 Wat is het doel van de training? 

 Hoe wordt in de verschillende leerjaren aan leesvaardigheid gewerkt? 

 Hoe wordt leesvaardigheid bevordert? 

 Hoe ziet de training eruit? 

 Welke strategieën worden behandeld? 

 Hoe worden de strategieën behandeld en geoefend? 

 Hoe wordt aandacht besteed aan extensief lezen besteed? 

 Hoe wordt de passieve woordenschat opgebouwd? 

De uitkomsten van het interview zijn toegevoegd in bijlage 6. 

 

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

De kwalitatieve kant van het onderzoek door de semi-gestructureerde interviews 

zorgt voor een hoge validiteit van het onderzoek volgens Kallenberg (Kallenberg, 

2007, p. 205). Door de verschillende methodieken van dataverzameling in het 

onderzoek (interviews, analyse bestaande leesprogramma, literatuuranalyse, 

experts) wordt de validiteit verhoogd. Van verschillende kanten worden gegevens 
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verzameld die antwoord moeten geven op de onderzoeksvraag. Om de 

betrouwbaarheid van de interviews te waarborgen wordt het  gespreksverslag 

achteraf aan de interviewpartners gegeven. Zo krijgen ze de kans te controleren of 

ze zich in de antwoorden kunnen vinden. Wanneer de interviews in een ander 

schooljaar worden afgenomen, zouden de resultaten kunnen verschillen omdat de 

leerlingen van elk jaarlaag leesvaardigheid anders beheersen. 

 

3.6 Planning 

Onderstaand is de onderzoeksplan voor de uitvoering van het onderzoek 

opgenomen: 

eind november inleveren definitievoorstel 

eind januari inleveren onderzoeksplan 

uitgewerkte theoretisch kader 

februari uitwerking methodologie 

eind februari interviews opstellen: vragen ontwikkelen 

vanaf maart interviews afnemen 

 

vanaf april  uitschrijven resultaten 

23 april inleveren laatste concept 

onderzoeksverslag 

26 april presentatie onderzoek op praktijkschool: 

binnen de sectievergadering 

8 mei inleveren definitieve versie 

 

Samenvatting 

Met de resultaten uit de bovengenoemde methodes worden belangrijke onderdelen 

van een leesprogramma samengesteld  zodat er uiteindelijk een leesprogramma voor 

het CHC kan worden ontworpen. Het leesprogramma moet als aanvulling op het 

leerboek worden gezien.  
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4 RESULTATEN 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten uit de verschillende methodieken 

samengevat.  De resultaten van het literatuuronderzoek zijn in hoofdstuk 2 te lezen.  

4.1 Analyse bestaande leesprogramma op het CHC 

Tot nu toe bestaat er op het CHC geen extra programma ter bevordering van de 

leesvaardigheid voor de onderbouw in het vak Duits. Naast de teksten uit de 

taalmethoden wordt er per leerjaar één boek extensief gelezen. Daarnaast moeten 

de leerlingen in het eerste leerjaar een leesboek op niveau A1/A2 zelfstandig lezen. 

De leesstrategieën worden door opdrachten in de taalmethode geïntroduceerd en 

geoefend. Aanvullende opdrachten ter bevordering van leesvaardigheid worden niet 

behandeld. De leesstrategieën worden  slechts één keer uitgelegd . Door middel van 

leesteksten met inhoudelijke vragen wordt de leesvaardigheid bij elk proefwerk 

getoetst.  De resultaten van de analyse zijn toegevoegd in bijlage 2. 

4.2 Analyse nieuwe taalmethode “Neue Kontakte” 

De taalmethode “Neue Kontakte” bevat veel verschillende tekstsoorten. De teksten 

zijn van authentieke Duitse bronnen. Van de vier tekstsoorten die volgens het ERK 

moeten worden behandeld, komt  enkel de tekstsoort “lezen van instructies” niet aan 

bod. Er zit een grote variatie aan tekstsoorten in het leerboek zoals brieven, e-mails, 

krantartikelen, posters, reclame en verkeersboorden. De teksten worden door middel 

van verschillende en afwisselende opdrachten bewerkt. Hierbij worden de 

verschillende leesstrategieën zoals voorspellen en verifiëren, structureren en de 

raadvaardigheid behandeld. Een minpunt is dat de leesstrategieën niet expliciet 

worden behandeld. In het tweede leerjaar wordt vooral het zoeken naar informatie 

geoefend door middel van vragen naar de inhoud.  Het herkennen van tekststructuur 

wordt nauwelijks behandeld. De woordenschat is zinvol en vormt een goede basis 

voor de taalleerder. De woordenlijsten zijn volgens onderwerpen gesorteerd. Er zijn 

ook oefeningen die compenserende strategieën zoals het raden van woorden in de 

context behandelen. In het tweede leerjaar bestaat de woordenlijst uit twee 

verschillende lijsten, zowel Nederlands-Duits als Duits-Nederlands.  Het 

analyseformulier is te vinden in bijlage 1. 
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4.3 Interview Docenten CHC 

Alle docenten constateren onafhankelijk van elkaar dat de leerlingen aan het begin 

van de bovenbouw over een onvoldoende passieve woordenschat beschikken om 

teksten te kunnen begrijpen. Ze zijn niet in staat hun gebrek aan woordenkennis te 

compenseren omdat ze niet over voldoende vaardigheden beschikken woorden uit 

de context te begrijpen. Verder hebben de leerlingen moeite om grip op een tekst te 

krijgen omdat ze niet de bij een tekst passende strategieën kunnen oproepen en 

bewust kunnen gebruiken. Vaak lezen ze een tekst van het begin tot het eind zonder 

het doel van tevoren te bepalen. Hierbij kunnen ze de structuur van de tekst niet 

herkennen en kunnen voegwoorden niet als hulpmiddel hiervoor gebruiken. Volgens 

de docenten van het CHC moet meer aandacht aan het lezen worden besteed door 

meer extensief te lezen en makkelijkere teksten te behandelen. Het is belangrijk de 

leesstrategieën al in de onderbouw te introduceren en vaak te oefenen. Omdat het 

vaak moeilijk is leerlingen voor het lezen te motiveren is het belangrijk leuke 

opdrachten bij een tekst te kiezen waardoor de leesstrategieën met plezier worden 

geoefend. Voor de resultaten zie volgende bladzijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vraag 1 
woordenschat 

Vraag 2 
zwakten van 
leerlingen 

Hoe vaardigheden 
verbeteren? 

Vraag 3 
wat moeten ze  beheersen 
in de bovenbouw 

Vraag 4 
waarop nadruk in de 
onderbouw 

Vraag 5 
leerlingen 4e jaar 
wat kunnen ze 
wel/niet 

- kennen te 
weinig 
woorden 

- te weinig 
idioom uit de 
onderbouw 

- geen 
strategieen om 
woorden uit de 
context te 
begrijpen 

- bepalen geen 
leesdoel 

- geen 
strategieen ter 
beschikking 

- herkennen van 
de 
tekststructuur 

- meer tijd aan lezen 
besteden 

- strategieen laten 
inslijpen 

- basiswoordenschat 
vergroten 

- makkelijkere teksten 
oefenen 

- oefenen de juiste 
strategiee bij de 
tekstsoort te kiezen 

- in alle talen meer 
lezen 

- strategien bepalen 
die  bij de tekstsoort 
passen 

- basiswoordenschat 
beheersen 

- leesstrategieen 
kunnen toepassen 

 

- nadruk op 
basiswoordenschat 

- aandacht aan het 
begrijpen van 
woorden in de 
context 

- langere teksten 
lezen (extensief 
lezen) 

- het niveau van 
teksten uit de 
onderbouw moet 
beter op het niveau 
in de bovenbouw 
aansluiten 

- makkelijkerer 
teksten op tempo 
lezen 
 

- ze begrijpen 
te weinig 
woorden in 
een tekst 

- ze vinden 
lezen niet 
leuk, het 
vraagt te veel 
inspanning 
van hun 

- ze weten niet 
hoe ze grip op 
een tekst 
kunnen 
krijgen 

- ze kunnen de 
tijd niet goed 
indelen om 
een tekst te 
bewerken 

Tabel 3 Resultaten interview docenten 
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4.4 Interview school met strategietraining lezen 

De Daltonschool “Helen Parkhurst” heeft een specifieke leestraining voor het begin 

van de bovenbouw in het vak Duits ontwikkeld. Naar aanleiding van slechte 

examenresultaten wat betreft leesvaardigheid werd dit programma ontwikkeld met 

als doel de resultaten te verbeteren. Aan het begin van het programma staat een 

nulmeting waardoor de vaardigheden van de individuele leerling in kart wordt 

gebracht. Daarna krijgen de leerlingen een training in leesstrategieën. Het training 

bestaat uit zes lesuren. Elk les wordt klassikaal een leesstrategie geïntroduceerd en 

achteraf individueel geoefend. Per les worden teksten met opbouwende 

moeilijkheidsgraad behandeld van niveau A2 tot niveau B1. Om de passieve 

woordenschat te vergroten worden er geen extra activiteiten in de les gedaan. Elk 

leerling leert voor zichzelf de woorden uit de methode. Aan het eind van de training 

wordt er weer een meting  gedaan om te kijken of de resultaten in leesvaardigheid 

verbeterd zijn.  

 

Samenvatting 

Samenvattend is te zeggen dat het CHC tot nu toe door middel van de methode 

onvoldoende  aan de leesvaardigheid in het vak Duits werkte. De teksten van de 

methode voldoen niet aan de voorwaarden van het ERK. Omdat de oude methode in 

toekomst door “Neue Kontakte” wordt vervangen is deze analyse inmiddels niet meer 

van belang voor het onderzoek. De methode “Neue Kontakte” behandelt 

leesvaardigheid voldoende behalve dat er de tekstsoort “het lezen van instructies” 

ontbreekt. Verder kwam uit de interviews met de docenten naar voren dat er meer 

aandacht aan het vergroten van de woordenschat en het beheersen van de 

strategieën moet worden besteed. Volgens de docenten moet er meer aandacht aan 

het verwerven van compenserende strategieën en het herkennen van tekststructuur 

worden besteed. De Daltonschool “Helen Parkhurst” heeft een goed uitgewerkte 

strategietraining voor het opbouwen van de leesvaardigheid dat als voorbeeld voor 

het CHC  kan dienen.  Omdat de training voor de bovenbouw is bedoeld, zou het niet 

één op één op het CHC toegepast kunnen worden. Een van de goede aspect van de 

training is dat de moeilijkheidsgraad van de teksten langzaamaan wordt opgebouwd. 

Verder zou de aanpak van het oefenen van de verschillende strategieën een 

voorbeeld voor het CHC kunnen zijn. Het extensieve lezen komt nog tekort. Het 
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volgende model geeft de belangrijkste elementen van een leesprogramma voor het 

CHC weer. 

 Afbeelding  1 Elementen leesprogramma CHC 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Aan hand van de theorie en uit de verschillende analyses worden conclusies 

getrokken en aanbevelingen samengevat voor een leesprogramma dat kan worden  

toegepast op het vak Duits op het CHC. Het is de bedoeling dat het leesprogramma 

als aanvulling op het werken met de methode “Neue Kontakte” wordt gebruikt. Voor 

elk onderdeel van het programma zijn voorbeeldopdrachten in bijlage 9 te vinden. 

Ten slotte wordt het programma in een schema weergeven dat de jaarplanning 

duidelijk maakt.  

Uit de analyses kwam naar voren dat het CHC tot nu toe niet op ERK-niveau aan 

leesvaardigheid heeft gewerkt omdat de methode niet aan de criteria heeft voldaan. 

De nieuwe methode “Neue Kontakte” die vanaf het schooljaar 2012/13 zal worden 

gebruikt, behandelt leesvaardigheid volgens de theorie gestelde criteria al goed. Als 

aanvulling op de methode zouden echter nog twee elementen in het leesprogramma 

moeten worden opgenomen: het lezen van instructies en het expliciet behandelen 

van leesstrategieën. De methode bevat al veel verschillende tekstsoorten die volgens 

het ERK behandeld moeten worden behalve  het lezen van instructies. Dit moet nog 

additioneel in het leesprogramma worden opgenomen. Het lezen van instructies is 

volgens het SLO een belangrijk onderdeel van leesvaardigheid op ERK-niveau A2 en 

moet daarom noodzakelijkerwijs worden behandeld om het ERK-niveau te 

waarborgen.  

Op basis van de meninging van de docenten kan worden geconcludeerd dat 

de leerlingen de leesstrategieën in de bovenbouw onvoldoende beheersen. Hieraan 

zou nog meer aandacht moeten worden besteed. “Neue Kontakte” heeft wel 

oefeningen voor leesstrategieën maar behandelt deze niet expliciet. Westhoff 

(Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001, p. 80) zegt dat leerlingen leesstrategieën 

bewust moeten gebruiken en vooral moeten kennen om ze adequaat te kunnen 

toepassen. In de les moet samen met de leerlingen over de gekozen leesstrategie 

gereflecteerd worden om het bewust toepassen hiervan te leren. Op deze manier 

kan de docent ook toetsen of de leerling de juiste strategie toepast en het leesproces 

begrijpt. Daarom wordt aanbevolen naast de methode leesstrategieën als eenheid in 

de les te behandelen en te oefenen. Omdat de methode de leesstrategieën wel 

impliciet behandelt zou het goed zijn aan het eind van het tweede leerjaar een korte 

training ter bewustmaking van het toepassen van leesstrategieën in de jaarplanning 

te integreren. Het is belangrijk dat in het leesprogramma de leesstrategieën expliciet 
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worden geïntroduceerd en geoefend zoals in hetprogamma van de Daltonschool 

“Helen Parkhurst”. Eerst wordt de strategie klassikaal geïntroduceerd en samen op 

een voorbeeldtekst toegepast. Daarna oefent elk leerling de strategie voor zichzelf.  

Uit de theorie is bekend dat er drie soorten leesstrategieën (voorspellen, 

structureren en raadvaardigheid) zijn die bij het begrijpen van een tekst kunnen 

helpen. In het leesprogramma moeten vooral compenserende strategieën en het 

herkennen van tekststructuur worden geoefend omdat deze niet voldoende in de 

nieuwe methoden worden behandeld. In de theorie wordt de nadruk steeds op de 

compenserende vaardigheden gelegd die volgens Staatsen tekorten in de 

taalvaardigheid compenseren en een belangrijk onderdeel uitmaken van de 

leesvaardigheid (Staatsen, 2007, p. 42). Ook de docenten van het CHC hebben 

aangeven dat leerlingen niet beschikken over compensatiestrategieën. In combinatie 

met een beperkte woordenschat die ze in het begin van de bovenbouw steeds 

constateren is het niet beschikken over compensatiestrategieën een groot probleem. 

De methode “Neue Kontakte” bevat weinig oefeningen voor het leren van 

compensatiestrategieën. Het is aan te bevelen vanaf de eerste weken 

compensatiestrategieën te introduceren en regelmatig te oefenen door het bewust 

gebruiken van deze strategieën. Zo leren de leerlingen meteen vanaf het begin met 

moeilijke woorden en teksten om te gaan zonder  gefrustreerd  te raken.  Hierbij valt  

vooral te denken aan oefeningen voor het raden van de woordbetekenis, het 

gebruiken van de voorkennis en het interpreteren van titel, plaatjes en tussenkopjes 

(Staatsen, 2007, p. 42). Daarom moet ook aandacht aan de leesstrategieën 

voorspellen en verifiëren worden besteed. De docenten van het CHC hebben 

opgemerkt dat de leerlingen vaak de structuur van de tekst niet kunnen herkennen 

waardoor ze geen grip op de tekst kunnen krijgen. Helaas besteedt de methode 

“Neue Kontakte” te weinig aandacht aan het herkennen van tekststructuur waardoor 

dit in het leesprogramma zou moeten worden behandeld. Dit zou al in het 1e leerjaar 

kunnen worden behandeld door het werken met knipteksten, bijvoorbeeld 

stripverhalen, sprookjes of het in kaart brengen van een chronologisch structuur. 

Het vergroten van de woordenschat zou een belangrijk onderdeel moeten zijn 

van het leesprogramma. Vanuit hun eigen ervaring hebben de docenten van het 

CHC opgemerkt dat de woordenschat van de leerlingen aan het begin van de 

bovenbouw te laag is. Dit is belemmerend voor het lezen van teksten. Hoewel de 

nieuwe methode een uitgebreid woordenschat aanbiedt, zou de docent nog aandacht 
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aan het herhalen van de woorden in de les moeten besteden. Om te bereiken dat de 

woorden ook langdurig  bijblijven, moeten de woorden in de klas vaak herhaald en 

gebruikt worden.De docent zou dit kunnen bevorderen door opdrachten aan het 

begin of aan het eind van de les te laten maken. 

Gekeken naar het bestaande programma voor het extensief lezen in de 

onderbouw op het CHC zou dit nog uitgebreid kunnen worden. Het extensief lezen 

wordt behandeld door het lezen van jeugdboeken in leerjaar 1 en 2. Deze leggen de 

drempel voor het lezen vaak nog wat hoog. Dit zou laagdrempelige moeten worden 

aangeboden, bijvoorbeeld door het lezen van stripverhalen of korte sprookjes 

waarvan de inhoud al bekend is en waarbij de moeilijkheidsgraad van de teksten 

langzaam wordt opgebouwd. Zoals Westhoff zegt mag het niveau van de tekst alleen 

een beetje moeilijker zijn zoals de formule : Input = i +1 (Westhoff G. , 10/2006) 

duidelijk maakt. Tenslotte van het eerste leerjaar zou klassikaal een jeugdboek 

kunnen worden gelezen of de leerlingen lezen individueel een leesboek op niveau 

A1-A2. Voor het tweede leerjaar is aan te bevelen een iets langer jeugdboek te 

lezen. Hiervoor is de “Bücherkoffer” van het Goethe-Instituut aan te bevelen. Dit 

pakket  bevat verschillende boeken op ERK-niveau voor een hele klas. De docent 

zou met de klas een project voor het extensief lezen kunnen maken, waarbij elk 

leerling een boek uit  pakket zelfstandig leest en hierbij verwerkingsopdrachten 

maakt (Kirchoff, 2009). Het is aan te raden bij alle extensieve teksten korte 

verwerkingsopdrachten te geven waardoor de inhoud wordt verwerkt. Hierbij is niet 

alleen te denken aan het stellen van vragen over de inhoud maar vooral aan 

creatieve opdrachten zoals het schrijven van een brief vanuit het perspectief van het 

personage.  
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Tabelle 3 Leesprogramma voor CHC 

 

 Leesstrategie Woordenschat Extensief lezen 

LEERJAAR 1 

Periode 1 Compensatiestrategie: 

- woorden die op het Nederlands 

lijken 

 

Voorspelvaardigheid: 

- Gebruik maken van titel, plaatjes 

en kopjes (9) 

Herhalen woordenschat: 

- woordzoeker (3) 

- woordenweb 

maken (2)  

 

Periode 2 Compensatiestrategie: 

- woord raden door het lezen 

van de zin ervoor en ernaar 

 

Knipteksten (10) 

Herhalen woordenschat: 

- woordzoeker (3) 

- instroduceren 

woordtennis (1) 

stripverhalen 

Periode 3 Stappenschema  

- “Raden van onbekende 
woorden”  (6) introduceren  

 
Gatenteksten (7) 

woordtennis in tweetallen 
(1) 

sprookjes 

Periode 4 Extra tekstsoort behandelen: “lezen 

van instructies” (4,5) 

 

Voorspelvaardigheid: 

Begin en eind van een tekst (8) 

woordtennis in tweetallen 
(1) 

leesboekjes op 

niveau A1/A2 

LEERJAAR 2 

Periode 1 Stappenschema “Raden van onbekende 

woorden” (6) 

 toepassen bij het extensieve 
lezen 

 

Tekststructuur: 

Kopjes maken bij alinea (12) 

 Jeugdboek 

klassikaal lezen 

Periode 2 Functie van voegwoorden (14)  

 

Voegwoorden herkennen (13.1) 

 

 Jeugdboek 

klassikaal lezen 

Periode 3 Kniptekst met voegwoorden (13.2)  Bücherkoffer 

Goethe-Institut 

Periode 4 Informatie in een schema invullen (11)  Bücherkoffer 
Goethe-Institut 
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5.1 Kritische reflectie 

De verschillende meetinstrumenten hebben duidelijke resultaten opgeleverd die 

aangeven wat het leesprogramma voor het CHC moet omvatten. De validiteit van het 

onderzoek wordt vooral door de kwalitatieve interviews gewaarborgd omdat er 

specifiek op de ervaringen van de docenten wordt doorgevraagd. Deze leverden 

belangrijke informatie op ten behoeve van het opstellen van het leesprogramma. De 

onderzoeksgroep van de bovenbouwdocenten is ondanks de beperkte omvang wel 

representatief voor het gehele aantal docenten Duits op het CHC. Als aanvulling op 

de interviews met de docenten zouden de ervaringen van de leerlingen met 

betrekking tot leesvaardigheid in kaart gebracht kunnen worden. Dit kan doormiddel 

van een leestoets die de verschillende strategieën toetst . Als vervolg op dit 

onderzoek is aan te raden het leesprogramma toe te passen en de ervaringen van 

docenten en leerlingen hierover te evalueren. Het is te onderzoeken of de 

leesvaardigheid van de leerlingen ook daadwerkelijk wordt verbeterd. Omdat de 

extra activiteiten uit het opgestelde leesprogramma veel tijd kosten,  moet de vraag 

worden gesteld of de doorvoering van extra oefeningen überhaupt haalbaar is naast 

het bestaande lesprogramma.  Als alternatief kan worden overwogen  een training ter 

verbetering van leesstrategieën aan het begin van de bovenbouw in het 

lesprogramma op te nemen, zoals ook op de Daltonschool “Helen Parkhurst” in 

Almere is gebeurd (zie bijlage 6). Doordat de resultaten enkel op gegevens van het 

CHC zijn gebaseerd, is de externe validiteit van het onderzoek niet gewaarborgd. 

Hierdoor is het programma alleen van  toepassing  op de onderbouw van het CHC.  
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BIJLAGE 1:  Analyse taalmethode 

Analyseformulier voor de taalmethode “Neue Kontakte” : Leerjaar 1  

Criteria Beoordeling 

1. Tekstsoorten 

In welke mate komen de verschillende tekstsoorten 

aan bod? 

- veel leesteksten, ook 

authentieke bronnen uit 

Duitsland 

a) corresponderend lezen Ja: E-mails, Chats, uitnodigingen 

 

b) oriënterend lezen poster, reclame, plattegrond, 

verkeersboorden, een rapport 

c) lezen om informatie op te doen veel leesteksten over verschillende 

onderwerpen 

krantartikelen, brieven 

d) instructies lezen  

nee 

2. Behandelen van leesstrategieën 

In hoeverre worden de verschillende leesstrategieën 

behandeld? 

- veel vragen over de inhoud 

van een tekst 

a) voorspellen, verifiëren - kijken naar titel en plaatjes 

- voorspellingen aan de inhoud 

maken 

- betekenis van woorden uit de 

tekst halen 

- vertalen van uitdrukkingen uit 

de tekst 

b) structureren - tekst in goede volgorde zetten 

- zinnen in volgorde zetten die 

het verhaal weergeven 

c) raadvaardigheid 

Zijn er oefeningen om het raden van 

woorden te oefenen?  

 

- raden van woordbetekenis 

 

3. Opbouw van woordenschat  

a) basisidioom 

Is de woordenschat zinvol? 

- goed idioom 

- leg een goede basis 

b) woorden gesorteerd naar onderwerpen ja, per onderwerp een 
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 woordenlijst 

c) oefeningen voor compenserende 

strategieën, raden van woordbetekenis 

- ja: woordbetekenis uit de 

context raden 

 

Leerjaar 2 

Criteria Beoordeling 

4. Tekstsoorten 

In welke mate komen de verschillende tekstsoorten 

aan bod? 

- veel leesteksten, ook 

authentieke teksten 

e) corresponderend lezen brieven en e-mails 

f) oriënterend lezen  

recepten 

g) lezen om informatie op te doen veel teksten met oefeningen voor het 

zoeken van informatie 

h) instructies lezen nee 

 

5. Behandelen van leesstrategieën 

In hoeverre worden de verschillende leesstrategieën 

behandeld? 

opdrachten met vooral inhoudelijke 

vragen aan de tekst 

d) voorspellen, verifiëren - voorspellen van de inhoud en 

achteraf verifiëren 

e) structureren - weinig opdrachten voor het 

herkennen van tekststructuur 

f) raadvaardigheid 

Zijn er oefeningen om het raden van 

woorden te oefenen?  

- weinig opdrachten voor het 

raden van woordbetekenis 

6. Opbouw van woordenschat  

d) basisidioom 

Is de woordenschat zinvol? 

 

- ook met werkwoordvormen 

- verschil woordenlijst 

Nederlands-Duits en Duits-

Nederlands 

e) woorden gesorteerd naar onderwerpen ja 

f) oefeningen voor compenserende 

strategieën, raden van woordbetekenis 

weinig 
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BIJLAGE 2: Analyse bestaande leesprogramma op het CHC 

leerjaar  tekstsoorten toetsen extensief lezen leesstrategieën 

vwo 

1e 

leerjaar 

teksten uit de 

methode. Zijn niet op 

ERK-niveau getoetst. 

weinig authentieke 

teksten, vaak 

voorbeeldgesprekken. 

teksten sluiten niet 

aan op de ERK-

onderdelen van lezen 

bij elk 

hoofdstuktoets 

hoort een 

leestekst met 

vragen over 

de inhoud. 

8 keer per jaar 

In het leerboek zijn 

teksten van 

meerdere 

bladzijdes 

opgenomen voor 

het extensieve 

lezen. 

 

1 leesboekje 

klassikaal. 

 

1 leesboekje 

zelfstandig (Felix& 

Theo) 

Het boek behandelt 

verschillende 

leesstrategieën als 

leertip. 

Bijvoorbeeld: 

- de W-

Fragen 

- het raden 

van de 

betekenis 

van 

woorden 

- gebruik van 

woordenbo

ek 

vwo 

2e 

leerjaar 

teksten uit de 

methode. Zijn niet op 

ERK-niveau getoetst. 

weinig authentieke 

teksten. 

teksten sluiten niet 

aan op de ERK-

onderdelen van lezen. 

 

bij elk 

hoofdstuktoets 

hoort  een kort 

leestekst met 

vragen over 

tekstbegrip en 

inhoud 

een boek per 

schooljaar. Het 

boek wordt 

klassikaal gelezen 

samen met 

opdrachten. 

Er wordt een 

keuze gemaakt 

tussen: 

a) Die Ilse ist 

weg 

b) Damals 

war es 

Friedrich 

 

In het leerboek zijn 

teksten van 

meerdere 

bladzijdes 

opgenomen voor 

het extensieve 

lezen.  

Het boek behandelt 

verschillende 

leesstrategieën als 

leertip. 

Bijvoorbeeld: 

- voorspellen 

bekijk titel en 

illustraties 

- voorbeelden 

van het verhaal 

- vragen stellen 

aan de tekst 

- samenvatten 

van de inhoud 

in eigen 

woorden 

- bepaal het 

leesdoel en 

kies de juiste 

aanpak 

(skimmen en 

skannen) 

- CLOZE-

methode 
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BIJLAGE 3: Interview docent bovenbouw A 

 

1) Wat zie je bij de leerlingen met betrekking tot de woordenschat in het 

begin van het vierde jaar (3e leerjaar ) 

- te laag 

- ze kennen te weinig woorden 

- ze kunnen de betekenis ook niet binnen de tekst opmaken 

- er blijft te weinig hangen van het idioom uit de onderbouw 

 

 In hoeverre hebben ze compenserende vaardigheden om woorden 

in de context te begrijpen? 

- de hebben ze niet, ze kunnen woorden uit de context niet begrijpen 

 

2) Waar liggen de zwakten van de leerlingen bij het lezen van een tekst (aan 

het begin van de bovenbouw)? 

- als ze zelf een tekst moeten aanpakken hebben ze geen strategieën ter 

beschikking 

- ze lezen een tekst van a tot z voordat ze het leesdoel bepalen en de vragen 

bekijken 

- er wordt in de onderbouw te weinig aandacht aan leesstrategieën besteed 

 

 Hoe kan je deze vaardigheden verbeteren en bevorderen? 

- door vaker te oefenen 

- er moet niet expliciet aandacht aan leesstrategieën worden besteed 

- het grootste probleem zijn de woorden: als ze meer basiswoordenschat 

hebben, zou het lezen makkelijker gaan 

- strategieën zijn wel belangrijk, maar het heeft weinig zin om expliciet aandacht 

aan de strategieën te besteden.  

- de strategieën moeten impliciet worden geoefend door opdrachten in het 

boek, bijvoorbeeld “lees eerst de titel, kijk naar de foto´s. Waar denk je gaat 

de tekst over?” 

- strategieën laten inslijpen 

De theorie zegt dat strategieën bewust geoefend moeten worden. Wat vind 

je daarvan. 

Door eenvoudige tips kunnen leerlingen automatisch strategieën toepassen.  

Welke tips zijn er? 

bekijk altijd eerst de plaatjes, bekijk eerst de titel, lees eerst de vragen goed door, 

bepaal of je de tekst helemaal moet lezen of dat je per alinea moet lezen. 

3) Wat moeten de leerlingen goed beheersen bij het lezen aan het begin van 

de bovenbouw (begin 3e leerjaar)? 

- meer basiswoorden 
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- ze weten niet hoe ze de woorden binnen de context kunnen begrijpen 

- de bovengenoemde leestips kunnen toepassen 

 

4) Waarop moet in de onderbouw de nadruk worden gelegd bij 

leesvaardigheid? 

- langere teksten lezen 

- er wordt met te veel gedidactiseerd materiaal gewerkt 

- in de bovenbouw wordt dan met teksten van een hoger niveau gewerkt 

- het niveau in de onderbouw moet aan het eind hoger worden zodat het beter 

aansluit aan het niveau van de teksten in de bovenbouw = het niveau van de 

teksten in de onder- en bovenbouw  moet beter op elkaar aansluiten  

- er moet zowel aandacht worden besteed aan het extensief als aan het 

intensief lezen  

De volgende dingen moeten geautomatiseerd zijn: 

- het moet geautomatiseerd zijn dat de leerlingen bij het aanpakken van een 

tekst eerst de vragen lezen voordat ze beginnen 

 

- dat  ze tekstsoorten herkennen en weten op welke manier ze deze tekst 

moeten leren (intensief of globaal) = manier van lezen bepalen 

 

- het voorspellen van de inhoud 

 

- een goed idioom laten leren = uitgebreid basiswoordenschat 

 

- aandacht aan besteden hoe je woorden in de context kan begrijpen 

 

5) Wat valt je op aan het begin van het 4e jaar bij de leerlingen met 

betrekking tot leesvaardigheid? Wat kunnen ze? Wat kunnen ze niet? 

- door de lengte van teksten zakt de moed in de schoenen 

- ze weten niet hoe ze grip op een tekst kunnen krijgen 

- als ze zelfstandig lezen begrijpen ze minder 

- als ze geleid een tekst moeten bewerken, begrijpen ze meer van een tekst, 

bijvoorbeeld door gerichte vragen 

- open vragen worden niet beantwoord 

- ze vinden lezen niet leuk en zijn te lui om moeite te doen om een tekst te 

begrijpen 
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BIJLAGE 4: Interview sectiehoofd Duits en docente Duits 

 

1) Wat zie je bij de leerlingen met betrekking tot de woordenschat in het 

begin van het vierde jaar (3e leerjaar in de bovenbouw) 

- kennen te weinig woorden om een tekst te kunnen begrijpen 

- afhankelijk van de vraagstelling 

- finesses uit de tekst kunnen ze niet begrijpen 

- begrijpen woorden in de context beter 

In hoeverre hebben ze compenserende vaardigheden om woorden in de 

context te begrijpen? 

- afhankelijke van het onderwerp van een tekst 

- bij bekende onderwerpen begrijpen ze de woorden beter 

- ze lezen te weinig buiten school 

- te weinig algemene kennis  

- ze lezen te weinig en te korte teksten 

- lezen moeten ze ook in het Nederlands oefenen 

- ze hebben te weinig voorkennis bv. het woord “makaber” moeten ze in een 

woordenboek opzoeken. Ze begrijpen het woord ook niet in het 

Nederlands 

 

2) Waar liggen de zwakten van de leerlingen bij het lezen van een tekst (aan 

het begin van de bovenbouw)? 

- veel moeite met gatenteksten: het invullen van woordjes 

- logica en opbouw van een tekst vinden ze moeilijk, tekststructuur 

Hoe kan je deze vaardigheden verbeteren en bevorderen? 

- logica proberen bij te brengen 

- leesvaardigheid moet op lange termijn worden verbeterd 

- heel vaak oefenen, ook buiten de les en thuis oefenen 

3) Wat moeten de leerlingen goed beheersen bij het lezen als de 

bovenbouw binnen komen? 

- ze moeten woorden kunnen opzoeken = het gebruik van een woordenboek 

- skimmen en skammen 

- de aanpak van een tekst, dus eerst de vragen bekijken dan pas beginnen 

met lezen 

- de leesart aanpassen aan het leesdoel en de vraagstelling 

- ze kunnen de verschillende leesmanieren nog niet goed toepassen en niet 

afstemmen op de tekstsoort 

- leesvaardigheid moet niet alleen in Duits worden geoefend maar ook in de 

andere talende  

- de leesvaardigheid is een algemene vaardigheid die op alle talen 

toepasbaar is. Dat is de leerlingen niet bewust. De vaardigheid is niet 

afhankelijk van de taal 
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4) Waarop moet in de onderbouw de nadruk worden gelegd bij 

leesvaardigheid? 

- meer leeskilometers door extensief lezen 

- lezen op tempo, simpele teksten op tempo kunnen lezen 

- meer de nadruk op de actieve woordenschat leggen omdat de leerlingen 

redelijk goed de woorden uit de context kunnen begrijpen.  

- het formuleren van antwoorden op open vragen in het Nederlands 

- 2e klas veel met de leerlingen samen lezen, vragen wat ze begrijpen om te 

peilen in hoeverre ze de details begrijpen 

- de inhoud in het Nederlands laten verklaren 

- makkelijkere maar langere teksten op tempo te laten lezen, zowel op 

intensief en extensief lezen 

5) Wat valt je op aan het begin van het 4e jaar bij de leerlingen met 

betrekking tot leesvaardigheid? Wat kunnen ze? Wat kunnen ze niet? 

- bij het lezen van boekjes: ze snappen heel weinig van sommige passages 

in een leesboek omdat ze te weinig woorden snappen. 

- ze vinden leesvaardigheid niet leuk 

- de drempel onderbouw en bovenbouw is vrij groot. De overstap van 

makkelijke teksten naar volwassenenliteratuur is te moeilijk 

- Het Duits in de literatuur is te moeilijk 
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BIJLAGE 5: Interview docent bovenbouw B 

 

1) Wat zie je bij de leerlingen met betrekking tot de woordenschat in het 

begin van het vierde jaar (3e leerjaar ) 

- heel laag 

- simpele woorden zitten niet goed genoeg in 

- ze kunnen niet de juiste strategie kiezen om woorden te begrijpen 

 in hoeverre hebben ze compenserende vaardigheden om woorden 

in de context te begrijpen? 

- dan moeten de leerlingen wel aan de strategieën herinnerd worden 

- de strategieën moeten herhaald worden 

- bijvoorbeeld het lezen van de context, kijk naar het Nederlands, kijk naar 

de verhaallijn van de tekst 

 

2) Waar liggen de zwakten van de leerlingen bij het lezen van een tekst (aan 

het begin van de bovenbouw)? 

 

- ze moeten eerst het doel goed bepalen 

- dus de aanpak van de tekst op het doel aanpassen 

 

 Hoe kan je deze vaardigheden verbeteren en bevorderen? 

- eerst het doel bepalen 

- in de onderbouw het scannen en skimmen oefenen en vaak herhalen 

- helpen de juiste strategie te kiezen bij de opdracht die hoort bij de tekst 

- makkelijke teksten oefenen 

- actuele teksten gebruiken omdat ze daar de voorkennis van hebben 

 

3) Wat moeten de leerlingen goed beheersen bij het lezen aan het begin van 

de bovenbouw (begin 3e leerjaar)? 

- strategieën goed beheersen 

- strategieën kunnen bepalen die bij de tekst past 

 

4) Waarop moet in de onderbouw de nadruk worden gelegd bij 

leesvaardigheid? 

- in de onderbouw makkelijke teksten lezen 

- begrijpend lezen 

- nadruk op het verwerpen van de teksten 

- tekstsoorten bepalen 

- bepalen wat je uit een tekst wil halen 

- meer tijd aan lezen besteden 

- een probleem is dat in de onderbouw aan alle vaardigheden aandacht moet 

worden besteed. 

- is het haalbaar ook nog goede leesvaardigheden te hebben? 
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- meer aandacht aan extensief lezen besteden  

- makkelijkere teksten lezen 

 

5) Wat valt je op aan het begin van het 4e jaar bij de leerlingen met 

betrekking tot leesvaardigheid? Wat kunnen ze? Wat kunnen ze niet? 

- ze konden examenteksten uit het vmbo niet aan 

- de tijd om een tekst te lezen kunnen ze niet goed indelen, plannen 

- het lukt ze wel de vragen te beantwoorden 

- de meerderheid kan de vragen wel beantwoorden 
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BIJLAGE 6: Interview docent Daltonschool: strategietraining lezen 

 

 Wat is het doel van het training? 

Door het strategietraining moet de leesvaardigheid van de leerlingen worden 

verbeterd zodat de leerlingen voor het centrale schoolexamen voor Duits slagen. 

 Hoe wordt aan lezen gewerkt in de verschillende leerjaren? 

De leesvaardigheid wordt door de leerjaren stap voor stap opgebouwd door het 

gebruiken van verschillende tekstsoorten –van makkelijke naar moeilijkere teksten- 

en het inslijpen van leesstrategieën. In het 1e leerjaar (klas2) beginnen wij met het 

lezen van stripverhalen. Hierover moeten de leerlingen een samenvatting schrijven 

en zelf een woordenlijst opstellen. Aan het eind van het 1e leerjaar lezen de 

leerlingen ook zelfstandig een klein leesboek uit de serie “Felix Theo”. Hierbij maken 

ze opdrachten, een samenvatting en een woordenlijst. In het tweede leerjaar (derde 

klas) lezen de leerlingen een jeugdboek zoals “Fette Ferien”. Hierbij horen ook 

verwerkingsopdrachten en een individuele woordenlijst. In het derde leerjaar (klas 4) 

moeten de leerlingen drie leesboeken lezen en een boekverslag hierover schrijven. 

 Hoe wordt leesvaardigheid bevordert? 

Aan het begin van het derde leerjaar maken wij een nulmeting over de 

leesvaardigheid met de leerlingen. Aan hand van de resultaten wordt dan gekeken 

waaraan de leerling moet werken. In de loop van het schooljaar wordt het 

strategietraining toetgepast. Ten slotte wordt een endmeting afgenomen.  

 Hoe ziet het training eruit? 

Het training bestaat uit 5 lesuren. Bij ons duurt een lesuur 60 minuten. Per les 

worden verschillende strategieën herhaald en besproken. Eerst wordt een strategie 

klassikaal besproken en toegepast. Dan oefent elk leerlingen individueel het 

toepassen van de strategieën aan de hand van een tekst. De teksten beginnen bij 

niveau A2 en worden steeds moeilijker. Uiteindelijk worden er teksten op niveau B1 

behandelt.  
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 Welke strategieën worden behandeld? 

Er worden verschillende strategieën behandeld. Bijvoorbeeld het skimmen en 

scannen van een tekst, voorspellen van de inhoud, voorkennis gebruiken, de 

structuur van een tekst herkennen, het intensief lezen om informatie uit de tekst te 

halen. Belangrijk is ook dat ze oefenen de betekenis van woorden uit de context te 

raden of leren af te leiden.  

 Hoe wordt aandacht aan het extensieve lezen besteed? 

Zoals ik als zei lezen de leerlingen zelfstandig boeken in het 3e leerjaar. Hierover 

moeten ze dan een boekverslag schrijven.  

 Hoe wordt de passieve woordenschat opgebouwd? 

Door middel van onze methode bouwen de leerlingen de woordenschat op. Wij 

werken met “Trabitour”. Per trimester krijgen de leerlingen een so (schriftelijke 

overhoring). In de bovenbouw (vanaf het 3e leerjaar) gebruiken wij ter ondersteuning 

de woordenlijst van www.duits.de. Daar staat een woordenlijst met een 

basiswoordenschat van 1000 woorden op die ze moeten leren. De leerlingen krijgen 

in hapjes de woordenschat en deze moeten ze leren. in de les wordt geen aandacht 

aan het leren van woorden besteedt. Dat moeten ze zelfstandig thuis doen.  
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BIJLAGE 7: Feedbackformulier onderzoeksplan 
Ingevuld door Ulrike Pavelka 

Feedbackformulier onderzoeksplan voor Juliane Bizer 

Aspect Indicatoren Feedback  

Afbakening en 

vraagstelling 

1 Aanleiding wordt beschreven en onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk   alles ok, was ich 
nicht herauslesen 
konnte war Punkt 
vier. Bitte noch 
ergänzen.   

2 Relevantie voor de beroepspraktijk is beschreven (theoretisch/praktisch)  

3 Vraagstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de praktijkschool 

4 Onderbouwd wordt waarom het onderwerp past binnen de gekozen afstudeerrichting van de 
student 

5 Het onderzoeksgebied is afgebakend 

6 Heldere en onderzoekbare vraagstelling (hoofdvraag en afgeleide onderzoeksvragen) die is 
verankerd in een theoretische verkenning.  

7 Doelstelling van het onderzoek is beschreven en vloeit logisch voort uit aanleiding  

Theoretisch 
kader 

1 Het theoretisch kader omvat een theoretische beschrijving van het onderwerp, waarbij alle 
belangrijke aspecten werden onderzocht en in een breder theoretisch perspectief worden 
geplaatst en besproken.  

hier alles ok. Bitte 
noch einmal die 
Jahreszahlen bei 
Literaturangaben 
kontrollieren, das 
ist nicht 
durchgängig. 
Deutsche Zitate 
ins 
Niederländische 
übersetzen oder 
paraphrasieren. 
Bei Übersetzung 
angeben: 
Übersetzung 
durch Autor.    

Im Lit.verz. muss 
das Wort “Verlag” 
bei Verlag nicht 
angegeben 
werden.  

2 De geraadpleegde bronnen voldoen aan de gestelde eisen. (zie paragraaf  7. 

Literatuur) 

3 Het theoretisch kader biedt aanknopingspunten om ontwerprichtlijnen en criteria voor het 
onderzoeksinstrument of onderwijsontwerp te ontwikkelen, waarbij alle relaties scherp zijn 
uitgewerkt. 

4 Correcte toepassing van de APA-richtlijnen m.b.t.  citeren en parafraseren 

Methodologie 1 Keuze voor onderzoeksmethode is omschreven en onderbouwd vanuit (onderzoek-)theorie. Alles ok, gut 
umschrieben. 
Anmerkung zu 
Literaturstudie 
steht im Text.   

2 De onderzoeksgroep(en) is/zijn omschreven. 

3 De totstandkoming en keuze ten aanzien van het onderzoeksinstrument en de te volgen 
strategie voor de uitvoering, verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens (data) ten 
behoeve van de resultaten wordt beschreven. 

4 Bij de onderbouwing wordt aangeven welke gewogen keuzes zijn gemaakt om de 
betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen bij het gegeven type onderzoek. 

Onderzoeks-
instrumenten 

1 De onderzoeksinstrumenten zijn concreet uitgewerkt en als bijlage toegevoegd. Das ist ebenfalls 
ok. Evtl. wäre eine 
Überprüfung der 
Sinnhaftigkeit der 
Fragen nach dem 
ersten Interview 
angebracht, aber 
wenn es gut 
funktioniert hat, 
ist es in Ordnung.   

2 De gemaakte keuzes bij de onderzoeksinstrumenten sluiten aan bij het doel en de 
onderzoeksmethode. 

3 De instrumenten zijn onderbouwd afgeleid uit het theoretisch kader. 

4 De instrumenten zijn voor gebruik getest en/of  voorgelegd aan experts ten behoeve van 
bijstelling en verbetering. 
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Planning 1 Er wordt een logische en realistische planning beschreven (waarbij de onderzoeksbegeleider 
wordt betrokken) om de stappen van het onderzoek te doorlopen.   

Fehlt noch.  

Vormgeving en 

APA 

1 Het onderzoeksplan heeft een logische opbouw en de vormgeving is verzorgd.  Die Struktur ist 
gut. Viele Absätze 
erschweren den 
Lesefluss etwas.  

2 Taalgebruik en zinsbouw zijn goed en het onderzoeksplan is compleet en leesbaar. 

3 Literatuurlijst en verwijzingen zijn conform de APA-richtlijnen. 

4 Omvang minimaal 1500 en maximaal 2500 woorden. 

Interne 
consistentie 

1 De aanleiding, vraagstelling, theoretisch kader en onderzoeksmethode (inclusief 

instrumenten en analyseplan), zijn consistent en vormen een logisch en samenhangend 

geheel. Er worden duidelijk verbanden gelegd tussen de onderdelen van het 

onderzoeksverslag. 

Der Aufbau ist 
logisch und 
schlüssig.   
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BIJLAGE 8: Feedbackformulier praktijkschool 
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BIJLAGE 9: Voorbeeldopdrachten leesprogramma 

Leesprogramma voor het vak Duits in de onderbouw 

van het Christiaan Huygens College Eindhoven 

  

 
Elementen 

leesprogramma CHC 

extra tekstsoort: 

het lezen van 

instrcuties 

Het expliciet behandelen 

van leesstrategieën 

herkennen van 

tekststructuur 

compenserende 

leesstrategieën 

extensief lezen 

woordenschat 

vergroten 

voorspellen 

teksten met 

stijgende 

moeililjkheidsgraad 

Bücherkoffer 

Goethe-Institut teksten van 

lager niveau  

stripverhalen 

sprookjes 

jeugdboeken 
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Inleiding 

Het leesprogramma moet uit de volgende onderdelen bestaan: 

A Woordenschat vergroten 

B Extra tekstsoort: het lezen van instructies 

C Leesstrategieen 

C1 Compensatiestrategieen 

C2 Herkennen van tekststructuur 

C3 Voorspelvaardigheid 

D Extensief lezen 

 

Leerjaar 1: accent leggen op compensatiestrategieën door woordraadvaardigheid te 

oefenen en het vergroten van de woordenschat. Het oefenen van 

voorspelvaardigheid. 

 

Leerjaar 2: accent leggen op de leesstrategie “ herkennen van tekststructuur”. 

Nadruk leggen op het herkennen van voegwoorden en gebruiken voor het 

tekstbegrip.  Herhalen van compensatietstrategieen en het zelfstandig toepassen 

hiervan. 
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PLANNING LEESPROGRAMMA 

 

 Leesstrategie Woordenschat Extensief lezen 

LEERJAAR 1 

Periode 1 Compensatiestrategie: 

- woorden die op het Nederlands 

lijken 

 

Voorspelvaardigheid: 

- Gebruik maken van titel, plaatjes 

en kopjes (9) 

Herhalen woordenschat: 

- woordzoeker (3) 

- woordenweb 

maken (2)  

 

Periode 2 Compensatiestrategie: 

- woord raden door het lezen 

van de zin ervoor en ernaar 

 

Knipteksten (10) 

Herhalen woordenschat: 

- woordzoeker (3) 

- instroduceren 

woordtennis (1) 

stripverhalen 

Periode 3 Stappenschema  

- “Raden van onbekende 
woorden”  (6) introduceren  

 
Gatenteksten (7) 

woordtennis in tweetallen 
(1) 

sprookjes 

Periode 4 Extra tekstsoort behandelen: “lezen 

van instructies” (4,5) 

 

Voorspelvaardigheid: 

Begin en eind van een tekst (8) 

woordtennis in tweetallen 
(1) 

leesboekjes op 

niveau A1/A2 

LEERJAAR 2 

Periode 1 Stappenschema “Raden van onbekende 

woorden” (6) 

 toepassen bij het extensieve 
lezen 

 

Tekststructuur: 

Kopjes maken bij alinea (12) 

 Jeugdboek 

klassikaal lezen 

Periode 2 Functie van voegwoorden (14)  

 

Voegwoorden herkennen (13.1) 

 

 Jeugdboek 

klassikaal lezen 

Periode 3 Kniptekst met voegwoorden (13.2)  Bücherkoffer 

Goethe-Institut 

Periode 4 Informatie in een schema invullen (11)  Bücherkoffer 
Goethe-Institut 
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A Uitbreiding woordenschat 

De woordenschat wordt enerzijds door het idioom in de gebruikte methode 

opgebouwd. Anderzijds moet de docent tijdens de les aandacht besteden aan het 

herhalen van de woorden. In het volgende zijn drie voorbeeldoefeningen uitgewerkt 

die makkelijk tijdens de les toegepast kunnen worden.  

 

1 Woordtennis 

Doel: herhaling woordenschat 

Duur: 5 tot 10 min. (afhankelijk van de docent) 

De docent gooit een bal naar leerling 1  en zegt een Nederlands woord. Leerling 1 

moet de Duitse vertaling noemen. Dan gooit leerlin 1 de bal naar leerling 2 en vraagt 

naar de vertaling van een ander woord. Leerling 2 noemt de vertaling en gooit naar 

leerling 3, enz.  

Deze oefening kan ook in tweetallen van de leerlingen worden gedaan. Bijvoorbeeld 

in de laatste vijf minuten van een les. 

 

Bron: Flokstra, J.H. (2006). Activerende werkvormen. Enschede: Stichting 

leerplanontwikkeling (SLO). (blz. 31) 

 

2 Woordenweb 

Doel: herhaling woordenschat 

Duur: 5 min.  

De docent noemt een onderwerp waarover de leerlingen in de afgelopen 

hoofdstukken woorden hebben geleerd. De leerlingen moeten binnen een minuut zo 

veel mogelijk Duitse woorden over dit onderwerp opschrijven. Samen worden de 

woorden op het bord verzameld. Op die manier houden de leerlingen zich meer met 

woorden over een bepaald onderwerp bezig. Een ander meer speelse opdracht is te 

leze in bijlage 6.  

 

Bron: Flokstra, J.H. (2006). Activerende werkvormen. Enschede: Stichting 

leerplanontwikkeling (SLO). (blz. 23) 
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3 Woordzoeker  

Ter herhaling van de geleerde woorden is een woordzoeker zeer geschikt. Het 

leereffect wordt groter wanneer de leerling eerst de woorden vanuit het Nederlands 

in het Duits moet vertalen en pas dan in het veld moet zoeken. Deze opdracht is 

goed als tussendoortje te geven of voor leerlingen die al eerder met opdrachten klaar 

zijn. Woordzoekers zijn makkelijk zelf te maken op internet onder: 

http://www.moeilijkepuzzels.nl/.  

 

Voorbeeld woordzoeker over het onderwerp “die Familie”: 

 

Z S E A J J O B L C L E F N I E  

R Y T Q A Z S P C E Y S E T H I  

M L Z A R P X G B R O T K F O P  

H M D V I E K I N D A A L R O I  

G O T S N E V X R S G N E B F F  

D G I I W G Z A T R E T T U M B  

S L D F B Q P S T R S E V E C A  

W E L E R O V Z L E K N O I Y C  

Q E E P S N J L W D R E E L F Z  

W F S F D N O H N U F E N I S I  

P T E D D P C G O R S O N M N N  

O O X C Y S S T A B T A C A O W  

I C E F O M E G N E N E J F R S  

U R H F R N D E E J L A F L L P  

M V Z C E C N O A R P M E N D W  

I X S Y A M C Z S E V O T Z Z S  

Zoek de volgende woorden in het Duits: 
vader, moeder, kind, gezin, broer, zus, tante, oom,  

 

Bron:  Weiss, J. (2003). Wortschatzarbeit 1. Recanati: ELI. (blz. 11)  
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B Het lezen van instructies 

Deze tekstsoort moet als aanvulling op de methode worden gebruikt om het ERK-

niveau te bereiken. Voor de volledigheid moeten er verschillende opdrachten met 

deze tekstsoort in het lesprogramma worden toegepast. 

 

4 Wie lernt man Vokabeln? 

Opdracht: Lees de instructies voor het leren van woordjes goed door. Onderstreep belangrijke 

sleutelwoorden. Geef elke leertip in eigen woorden weer. Welke leertip ga je vervolgens zelf 

toepassen? 

Vokabeln lernen - Leicht gemacht 
Bron: http://www.labbe.de/lerntrix/index_tl.asp?themaid=8 (gezien op 24-4-2012) 

Vokabeln muss jeder lernen. Ob für Französisch, für Englisch, für Latein, für Russisch oder 

für Deutsch - Vokabeln muss man pauken, da hilft alles nichts. Und du musst es selbst tun, 

niemand anderes kann es für dich erledigen. Es gibt aber einige Tricks, die das Vokabeln 

lernen leichter machen. 

Tipp 1: Zunächst lerne nicht zu viele Vokabeln auf einmal. Man weiß nämlich, dass sich die 

Randstücke einer Liste besser einprägen, als die Mittelstücke. Wenn du also nun eine lange 

Liste Vokabeln lernst, vergisst du die Wörter 

in der Mitte sehr schnell wieder. Teile also 

lange Listen lieber in handliche Portionen, 

dann hast du mehr Randstücke und weniger 

Wörter in der Mitte. Statt dreißig Vokabeln 

auf einmal zu lernen, lerne lieber dreimal zehn 

Vokabeln. Mehr als dreißig Vokabeln schafft 

man sowieso an einem Tag nicht. 

Tipp 2: Und da sind wir schon beim zweiten 

Trick. Lerne nie alle Vokabeln einer Lektion 

auf einmal und wohlmöglich noch am Tag vor 

der nächsten Klassenarbeit. Zum Lernen 

braucht man Zeit und das Gehirn braucht Wiederholungen, damit sich die Informationen in 

das Gehirn einschleifen können. Deshalb musst du auch Vokabeln, die du in der letzten 

Woche gelernt hast, immer mal wiederholen. Es gilt also nicht, einmal gelernt und dann 

immer gekonnt, wie das fürs Fahrrad fahren gilt. Nein, da wir Vokabeln schnell wieder 

vergessen, müssen wir sie rechtzeitig wiederholen, damit sie uns im Gedächtnis bleiben. 

Tipp 3: Du kannst dir eine Liste mit allen Vokabeln und den Übersetzungen machen. Dann 

legst du einen Zettel über die eine Hälfte deiner Vokabeln, so dass zum Beispiel nur die 

englischen Wörter zu sehen sind. Nun schreibst du die Übersetzungen aus dem Kopf hin. Die 

Wörter, die du nicht wusstest, schaust du nach und ergänzt sie in einer anderen Farbe. An das 

englische Wort machst du in dieser Farbe einen Punkt und wiederholst das Ganze mit einem 

neuen Zettel aber nur mit den gepunkteten Wörtern. Weißt du nun wieder einige Vokabeln 

nicht, werden sie in einer weiteren Farbe ergänzt, erhalten einen Punkt und werden in einem 

nächsten Durchgang wiederholt. Dies tust du so lange, bis du alle Wörter kannst.  
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Tipp 4: Achte darauf, dass du nicht immer die gleichen Vokabeln hintereinander lernst, sonst 

lernst du nämlich die Reihenfolge auswendig!  

Tipp 5: Lass dich von deinen Geschwistern oder Eltern abfragen. Achte auch hierbei darauf, 

dass die Vokabeln durcheinander und in beide Richtungen abgefragt werden. Die Vokabeln, 

die du nicht sicher kannst, notiere dir auf einem Zettel und lerne sie erneut auswendig. 

Tipp 6: Vokabeln kann man prima im Laufen lernen. Dazu brauchst du nur dein Vokabelheft 

und ein bisschen Platz. Lies dir nun laut die Vokabeln vor, wiederhole die Wörter und gib 

ihnen besondere Betonungen, bis du das Vokabelpaar weißt. Du kannst die Vokabeln auch 

singen. Auf diese Weise machst du es dem Gehirn leichter, Vernetzungen zu finden und die 

Vokabeln zu speichern. 

Egal für welche Methode du dich entscheidest, wichtig ist, dass du nicht zu viele Vokabeln 

auf einmal lernst und das du oft genug Vokabeln - auch aus früheren Lektionen - wiederholst. 
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5 Ein Loch im Fahrradschlauch 
Bron: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=647&titelid=4594  (gezien op 24-4-2012) 

Das ist mir schon mehrmals passiert. Mitten in der schönsten Fahrradtour pffff...! Was tun? Hier kommt eine Anleitung, wie du dein Fahrrad 

reparieren kannst. Du brauchst dazu: Flickzeug (Gummikleber, Schmirgelpapier, Gummiflicken), einen verstellbaren Maulschlüssel oder einen 

passenden Schraubenschlüssel, einen Montierhebel, eine Schüssel mit Wasser oder eine Pfütze, eine Luftpumpe, eine Dose für Kleinteile 

Zoek het passend plaatje bij de tekststukjes. 

A: Stelle das Fahrrad verkehrt herum, also auf den Lenker. Löse die 

Radmuttern in der Radmitte mit dem Schraubenschlüssel. 

F: Tauche den Schlauch Stück für Stück in das Wasser. Dort wo das 

Loch ist, steigen Luftblasen auf. 

B : Lege das Rad auf den Boden und hebe den Rand des Mantels mit 

dem Montierhebel, aber nur an einer Stelle, rundherum ab. 

G: Schmirgele den abgetrockneten Schlauch vorsichtig rund um das 

Loch mit Sandpapier ab. 

C: Schraube alle Teile vom Ventil ab - es müssen 4 Teile sein. Lege die 

Kleinteile in ein Döschen, damit sie nicht verloren gehen. 

H: Streiche den Gummikleber in der Tube um das Loch herum. Lasse 

die Gummilösung 5 Minuten ablüften. 

D: Drücke das Ventil durch die Felge und ziehe den Schlauch ganz 

vorsichtig heraus.  

I: Ziehe die Schutzfolie von dem Gummiflicken ab und drücke den 

Flicken genau auf das Loch. 

E: Pumpe den Schlauch mit der Luftpumpe auf und schraube das Ventil 

zu, damit die Luft nicht entweichen kann. 

J: Schiebe das Ventil durch das Loch in der Felge  und drücke den 

Schlauch rundherum wieder unter den Fahrradmantel. 

 K: Hebe den Mantel mit dem Montierhebel auf die Felge. Pumpe den Reifen 

auf, setze das Rad in das Gestell ein und schraube die Radmuttern wieder mit 

dem Schraubenschlüssel an. Fertig 

 

A            

1            
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1  2  3  4  

 

5  6   7  

 

8  9  10  11  



C Compensatiestrategieën 

6 Stappenschema woordraadstrategieën 

Voor het raden van onbekende woorden noemt Staatsen een stappenschema dat 

leerlingen goed kunnen gebruiken. Dit zou klassikaal geintroduceerd kunnen worden 

zodat de leerlingen het zelfstandig kunnen toepassen. Het toepassen van het 

stappenschema moet aan hand van makkelijke teksten worden geoefend. 

Bron: Staatsen, F. (2007). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: 

countinho. (blz. 52) 

Stappenschema : raden van onbekende woorden 

Stap 1: Lees de zin waarin het onbekende woord staat en de zin daarna. Kijk 

naar sleutelwoorden die misschien een hint geven op de betekenis. 

Lees de zin en laat erbij het onbekende woord weg. Probeer te raden wat het 

woord zou kunnen zijn. 

Stap 2: Lijkt het woord op een Nederlands of Engels woord? Is een deel van 

het woord bekend? 

Stap 3:  Controleer je vermoeden door te controleren of de betekenis in de 

hele zin past. 

 

7  Gatenteksten 

Doel: de betekenis van woorden in de context begrijpen 

Een bekende compensatiestrategie is de betekenis van onbekende woorden uit de 

zinsverband op te maken. Dit kan door middel van gatenteksten geoefend worden. 

De docent kan makkelijk van actuele teksten of teksten uit de methode gatenteksten 

maken waarbij de leerling uit het zinsverband het ontbrekende woord moet invullen.   

Gatenteksten zijn makkelijk zelf te maken onder www.goethe.de  Deutsch lehren 

 DaF-Materialien  Übungsblätter selbstgemacht 

Bron: Staatsen, F. (2007). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: 

countinho. (blz. 51) 
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Voorbeeldopdracht: 

Erster Kuss, erste Liebe, erster Liebeskummer 

Setze die folgenden Wörter in die Lücken im Text:  

Eltern  Gespräch  Kopf  Kuss  Meinung   

Jeder kennt das: Man sieht einen Menschen, findet ihn total toll, denkt nur an ihn und 

kriegt ihn nicht mehr aus seinem ________ . Ganz klar ein Zeichen von verliebt sein. 

Die erste große Liebe - Ein Naturwunder, meiner ______________ nach! Erst wenn die 

Schmetterlinge im Bauch toben, ist man richtig verliebt. Aber wenn es dann so richtig 

los geht mit einer Beziehung, dann kommt das erste Treffen und irgendwann der erste 

________ . Doch wie erklärt man das seinen ____________ ? Ich glaube kein Kind 

möchte, dass auf einmal die Mutter oder der Vater in das Zimmer platzen und einem 

Kekse anbieten, wenn es zwischen euch so richtig funkt. Ja, Kekse sind toll, aber das 

verdirbt einem doch den Moment?! Ich weiß selber, dass es schwer ist der eigenen 

Mutter zu sagen, dass man so richtig verliebt ist. Gleichzeitig will man ihr aber erklären, 

dass die Eltern nicht plötzlich reinplatzen, wenn es wirklich 'ernst' wird. Ich kann nur 

jedem einzelnem da draußen raten, irgendwann muss man das __________________ 

mit den Eltern führen! Aber allen, die im Moment in einer Beziehung sind, wünsche ich 

viel Glück :) 

 

Criteria voor het ontwikkelen van gatenteksten 

Voor het ontwikkelen van gatenteksten noemt Westhoff vijf criteria die belangrijk zijn 

om effectieve oefeningen te ontwikkelen (Westhoff, G.( 2001). Fertigkeit Lesen. 

Berlin: Langenscheidt. blz. 118). 

1. het woord moet belangrijk in de context zijn 

2. het woord moet raadbaar zijn 

3. het raden van het woord moet het toepassen van zo veel mogelijk strategieen 

van de leerling vragen 

4. de hint voor het woord moet naast het gaatje in de tekst staan 

5. nooit meer dan 15 woorden uit een tekst halen 
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D Voorspelvaardigheid 

8 Begin en eind van de tekst  

Leerlingen moeten leren de inhoud van een tekst te voorspellen. De oefening moet 

de leerlingen dwingen voorspellingen van  een tekst op te stellen en achteraf te 

controleren. Hiervoor krijgen de leerlingen het begin van een tekst en het eind. In de 

opdracht moeten de leerlingen voorspellen wat in de tekst daartussen gebeurd.  

 

Die Katze 

Die Katze ist ein schönes, elegantes Tier, viele Menschen werden dem zustimmen. Und wie 

alle schönen Dinge lässt die Katze den Menschen nicht gleichgültig, sondern..... 

(....) 

Dass eine gefühlmäßige Bindung zwischen einer Katze und einem Menschen gibt zeigt sich 

z.B. ............ 

 

Bron: Westhoff, G. (2001). Fertigkeit Lesen. Berlin: Langescheidt. (blz. 96) 

 

9 Gebruik van de titel, kopjes en plaatjes 

Het gebruiken van voorkennis en voorspelvaardigheid is de basis voor een goede 

leesvaardigheid. De leerling moet automatiseren dat hij voor het lezen van een tekst 

zijn voorkennis over het onderwerp activeert en vermoeden over de inhoud 

formuleert. Er moet structureel geintroduceerd worden dat voor het lezen eerst de 

titel, plaatjes en tussenkopjes worden bekeken. Dan moet de leerling het onderwerp 

van de tekst formuleren en een voorspellingen van de tekst maken. Pas dan begint 

het lezen van de tekst. 

Bron: Westhoff, G. (2001). Fertigkeit Lesen. Berlin: Langescheidt.  ( blz. 59) 
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E Tekststructuur herkennen 

Deze leesstrategie is moeilijker toe te passen. Daarom wordt aanbevolen de 

verschillende strategieen eerst klassikaal te introduceren en het toepassen duidelijk 

te bespreken. Achteraf moeten de leerlingen zelfstandig de nieuwe strategie op een 

tekst toepassen. De oefeningen voor het leren toepassen deze strategie zijn 

opgedeelt in leerjaar 1 en leerjaar 2 omdat ze van moeilijkheidsgraad verschillen. Het 

is mogelijk de strategieen uit leerjaar 1 ook nog in leerjaar 2 te herhalen door het 

toepassen op moeilijkere teksten. 

LEERJAAR 1: 

10  Knipteksten 

De leerlingen moeten de stukjes in de goede volgorde zetten. Hierbij moeten ze ook 

een reden aangeven waarom ze voor deze volgorde hebben gekozen. 

Voorbeeldteksten zijn op de volgende website te vinden: 

http://www.familie.de/spielen-basteln/maerchen/maerchen/. Hierbij kan de lengte en 

moeilijkheidsgraad van de tekst gekozen worden.  

Bron: Westhoff, G. (2001). Fertigkeit Lesen. Berlin: Langescheidt. (blz. 81) 

 

Opdracht: Zet de tekst in de goede volgorde en geef een reden voor jouw keuze 

aan. 

Reihenfolge Begründung 

1 verhaaltje beginnen vaak met de zin: Es 

war einmal.... 

  

 

1) Der Fuchs aber band mit dem Schweif des Pferdes dem Löwen die Beine zusammen und drehte 

und schnürte alles so gut und stark, dass es mit keiner Kraft zu zerreißen war. Als er nun sein Werk 

vollendet hatte, klopfte er dem Pferd auf die Schulter und sprach: „Zieh, Pferd, zieh!“ 

 2) Es war einmal ein Bauer. Der hatte ein Bauer ein treues Pferd, das war alt geworden und konnte 

keine Dienste mehr tun, da wollte ihm sein Herr nichts mehr zu fressen geben und sprach: „Brauchen 

kann ich dich freilich nicht mehr. Aber ich möchte dir noch eine Chance geben: Zeigst du dich noch so 
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stark, dass du mir einen Löwen hierher bringst, so will ich dich behalten, jetzt aber mach dich fort aus 

meinem Stall“ und jagte es damit ins weite Feld.  

3) Der Fuchs sprach:  „Da will ich dir helfen, leg dich nur hin, strecke dich aus und rege dich nicht, als 

wärst du tot.“ Das Pferd tat, was der Fuchs verlangte, der Fuchs aber ging zum Löwen, der seine 

Höhle nicht weit entfernt hatte, und sprach: „Da draußen liegt ein totes Pferd, komm doch mit 

hinaus, da kannst du eine fette Mahlzeit halten.“  

4) Das Pferd war traurig und ging in den Wald, um dort ein wenig Schutz vor dem Wetter zu suchen. 

Da begegnete ihm der Fuchs und sprach: „ Was lässt du so den Kopf so hängen und gehst so einsam 

herum?“ – „Ach“, antwortete das Pferd, „Mein Herr hat mich fortgeschickt, weil ich alt und schwach 

bin.  Er hat vergessen, was ich ihm für Dienste in so vielen Jahren geleistet habe, und weil ich nicht 

mehr arbeiten kann,  will er mir kein Futter mehr geben und hat mich fortgejagt.“ – „Ohne allen 

Trost?“ fragte der Fuchs. „Der Trost war schlecht, er hat gesagt, wenn ich noch so stark wäre, dass 

ich ihm einen Löwen brächte, wolle er mich behalten, aber er weiß wohl, dass ich das nicht vermag.“  

 

5) Da sprang das Pferd mit einmal auf und zog den Löwen mit sich fort. Der Löwe fing an zu brüllen, 

dass die Vögel in dem ganzen Wald vor Schrecken aufflogen, aber das Pferd ließ ihn brüllen, zog und 

schleppte ihn über das Feld vor die Tür seines Herrn. Als der Herr das sah, besann er sich eines 

Besseren und sprach zu dem Pferd: „Du sollst bei mir bleiben und es gut haben“ und gab ihm satt zu 

fressen, bis es starb. 

6) Der Löwe ging mit, und als sie beim Pferd standen, sprach der Fuchs: „Hier hast du es doch nicht 

nach deiner Gemächlichkeit. Weißt du was? Ich will das Pferd mit dem Schweif an dich binden, so 

kannst du es in deine Höhle ziehen und in aller Ruhe verzehren.“ Dem Löwen gefiel der Rat, er stellte 

sich hin, und damit ihm der Fuchs das Pferd fest anknüpfen könnte, hielt er ganz still.  

 

Bron: http://www.familie.de/spielen-basteln/maerchen/maerchen/der-fuchs-und-das-pferd-6-10-

jahre/detail/. (gezien op 24-4-2012) 
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11 Informatie in een schema invullen 

Het doel van deze oefening is dat de leerlingen leren een structuur van een tekst te 

herkennen. Voorbeelden zijn dat leerlingen de volgorde van een gebeurtenis moeten 

opzoeken. 

 

13-jähriger rettet Schulbus 

Ein 13-jähriger Junge hat in den USA einen schweren Unfall eines Schulbusses verhindert. 

Der Schüler saß mit vielen anderen Kindern wie gewohnt im Bus, der sie von der Schule nach 

Hause kutschierte.  

Plötzlich brach der Busfahrer am Steuer zusammen. Die Überwachungskamera in dem Bus 

nahm auf, dass der Mann auf einmal nicht mehr lenken konnte. Daraufhin sprang der Junge 

geistesgegenwärtig von seinem Sitz auf und lief nach vorne. 

Dort übernahm er das Lenkrad und schaffte es nach einiger Zeit, den Bus an den Straßenrand 

zu steuern und zu stoppen. Anschließend versuchte er zusammen mit mehreren Mitschülern, 

dem Fahrer zu helfen. 

Er habe nicht sterben wollen, begründete der 13-Jährige sein spontanes und mutiges Handeln. 

Zeit zum Nachdenken habe er nicht gehabt. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt; 

auch der Fahrer überlebte. 

Bron: www.sowieso.de (gezien op 24-4-2012) 

Opdracht: Zoek uit de tekst sleuterbegrippen die de gebeurtenissen weergeven. 

Schrijf de acties in volgorde op. 

1. die Schüler saßen im Bus 

2. der Busfahrer brach am Steuer zusammen. 

3.  

Bron: Staatsen, F. (2007). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: 

countinho. (blz. 55) 
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LEERJAAR 2: 

12 Kopjes maken bij alinea´s 

Om de structuur van een tekst te begrijpen is het goed als de leerling de inhoud van 

een alinea samenvat doordat hij een kopje bij elk alinea verzint. Een iest 

makkelijkere oefening is dat de leerling kopjes bij een alinea moet kiezen die al 

geformuleerd zijn.  

Bron: Staatsen, F. (2007). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: 

countinho. (blz. 51) 

Opdracht: Voeg de kopjes bij het passend stukje toe 

 Gevoelens van de ouders  

 Waarom reageren ouders met klapjes 

 De mening over slaan 

 Feiten 

„Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung" - das ist in Deutschland Gesetz. 

Aber: 40 Prozent der Mütter und Väter geben zu, ihren Kindern einen sogenannten "Klaps auf 

den Po" zu geben. Zehn Prozent verteilen Ohrfeigen, das "Hinternversohlen" praktizieren vier 

Prozent.  

Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen Umfrage, die im Auftrag der Zeitschrift "Eltern" 

durchgeführt wurde. Dabei wurde auch klar: Wenn Eltern schlagen, haben sie danach meist 

ein schlechtes Gewissen (74 Prozent). Manche entschuldigen sich später bei ihrem Kind. 

Bevor es zu Schlägen kommt, fühlen Eltern oft Stress und Hilflosigkeit - zum Beispiel weil 

das Kind "unverschämt, "ungehorsam" oder "aggressiv gegenüber Eltern oder Geschwistern" 

war. Das sind jedenfalls die Hauptgründe, die Eltern für körperliche Strafen nennen. 

Grundsätzlich wissen und spüren die meisten Mütter und Väter, dass es nicht richtig ist, ein 

Kind zu schlagen. Sie glauben auch nicht wirklich daran, dass es etwas bringt. Ebenso wenig 

übrigens wie andere verbreitete Strafmaßnahmen: lautes Schreien, Ignorieren und eisiges 

Schweigen, mit der Faust auf den Tisch hauen.  

Bron: www.sowieso.de (op 24-4-2012) 
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13 Voegwoorden 

Leerlingen moeten voegwoorden leren te gebruiken om de structuur van een tekst te 

herkennen. Dit is op verschillende manieren te oefenen. 

 

13.1  Voegwoorden herkennen 

De leerlingen moeten de voegwoorden in een tekst zoeken en de functie hiervan 

aangeven.  

Bijvoorbeeld: weil geeft de reden voor iets aan.  

 

Die deutsche Rekordhalterin im Hochsprung, Ariane Friedrich, hat auf ihrer Facebook-Seite die 

privaten Daten eines Stalkers veröffentlicht, weil der Mann ihr E-Mails und Fotos mit sexuellem 

Inhalt geschickt hatte.  

 

13.2 Kniptekst met voegwoorden  

De leerlingen moeten de tekst op grond van de voegwoorden in de goede volgorde 

zetten.  Hiervoor zijn alleen teksten met daarin veel voegwoorden geschikt. Elk 

alinea moet met een voegwoord beginnen of met een kenmerk voor de structuur. 

 

14 Functie van voegwoorden 

Volgens Westhoff moeten leerlingen niet enkel de voegwoorden in het Duits kennen. 

Ze moeten daarnaast ook de betekenis van de voegwoorden en hun functie in de 

tekst begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de docent dit met de leerlingen oefent. 

Definities hiervoor kunnen samen worden opgesteld. Het is echter wel noodzakelijk 

dat de docent van tevoren zelf definities hiervoor heeft opgesteld. 

Bijvoorbeeld: 

voegwoord Functie 

weil naar “weil” volgt een reden of toelichting 

damit drukt het doel van een handeling uit 

Bron: Westhoff, G. (2001). Fertigkeit Lesen. Berlin: Langescheidt. (blz. 91) 

 

F  Extensief lezen 

Mogelijkheden om het extensieve lezen meer in het lesprogramma te integreren 

worden in de conclusie van het onderzoek uitgelegd. 
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BIJLAGE 10: Definitievoorstel 

 

Definitievoorstel Onderzoeksontwerp 

Student: Juliane Bizer 

Studentnummer: 501823 

Opleidingstraject:  2e graads leraaropleiding 

Duits/deeltijd 

Afstudeerrichting vakinhoudelijk 

Praktijkschool Christiaan Huygens College 

Eindhoven, Rachmaninowlaan 

Begeleider van onderzoek op de praktijkschool  Frija Otter 

Functie  sectiehoofd Duits 

e-mail  OTR@huygenscollege.nl 

Telefoon   

 

1 Aaanleiding en achtergrond 

Het Christiaan Huygens College (CHC) in Eindhoven  is een kleinschalige school 

voor havo en vwo. In overleg met mijn praktijkbegeleidster heb ik voor het onderwerp 

leesvaardigheid in voor het vak Duits voor mijn onderzoek gekozen. In het 

eindexamen maakt lessvardigheid 50% van het examen uit. Daarom is het belangrijk 

dat al in de onderbouw veel aandacht aan leesvaardigheid wordt besteed.  De school 

wil graag meer aandacht aan de leesvaardigheid besteden en een doorlopende 

leeslijn voor de onderbouw ontwikkelen met als doel de leesvaardigheid op niveau 

A2 van het Europees Referentiekader te beheersen (ERK).  

 

Probleemstelling 

Tot nu toe bestaat er op het CHC geen programma ter bevordering van de 

leesvaardigheid voor de onderbouw in het vak Duits. Naast de teksten uit de 

methoden wordt er per leerjaar een boek gelezen. Het CHC wil het Europees 

Referentiekader meer bij de opbouw va het programma voor Duits betrekken. Hierbij 

hoort ook het opbouwen van leesvaardigheid op ERK-niveau.  

 

2 Doelstelling 

Het ontwikkelen van een leesprogramma voor het CHC dat de leesvaardigheid van 

de leerlingen in het vak Duits bevordert zodat de leerlingen aan het eind van de 3e 

klas het ERK-niveau A2 in leesvaardigheid beheersen.  
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Uiteindelijk moet het leesprogramma een handleiding voor de docenten Duits op het 

CHC zijn om de leesvaardigheid te verbeteren. De belangstelling van de sectie Duits 

voor het verbeteren van de leesvaardigheid is groot.  

 

3 Vraagstelling 

Hoofdvraag: 

 

 

 

Onderzoeksvragen 

5) Hoe wordt op het CHC en op andere scholen tot nu toe aan leesvaardigheid in 

het vak Duits gewerkt? 

6) Hoe kan leesvaardigheid systematisch tot ERK-niveau A2 worden 

opgebouwd? 

7) Welke onderdelen zijn belangrijk voor een goed leesprogramma om de 

leesvaardigheid te verbeteren?  

8) Wat vinden experts en docenten Duits belangrijk voor een goed 

leesprogramma? 

 

 

4 Methodologie 

Het onderzoek is een ontwerpgericht ter verbetering van het onderwijs op het 

CHC. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt een 

leesprogramma ter bevordering van leesvaardigheid ontwikkeld.  

Als eerste zal ik een literatuurstudie doen om het theoretisch kader  van 

leesvaardigheid te schetsen.  

Daarna zal ik door middel van bronnenonderzoek de volgende punten 

analyseren:  

- Analyse van het bestaande leesprogramma op het CHC 

- Analyse leesteksten uit de actuele methoden op ERK-niveau en 

leesbevordering 

Verder wil ik collega´s en experts bij het onderzoek betrekken. Ik wil graag mijn 

collega´s kwalitatief interviewen om erachter te komen wat zij belangrijk vinden bij 

een leesprogramma. Daarnaast wil ik graag van hun te weten komen welke 

strategieën ze hanteren en welke ze belangrijk vinden bij de bevordering van 

leesvaardigheid. Over deze onderwerpen wil ik graag ook experts interviewen 

bijvoorbeeld docenten van de hogeschool of medewerkers van het Goethe-

Institut.  

Hoe ziet een leesprogramma eruit waarmee de leesvaardigheid voor het vak 

Duits in de onderbouw kan worden opgebouwd met als doel beheersing op ERK-

niveau A2 aan het eind van het 2e leerjaar? 
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Met de resultaten uit de boevengenoemde methodes wil ik graag een belangrijke 

onderdelen van een leesprogramma kunnen samenstellen zodat er uiteindelijk 

een leesprogramma voor het CHC kan worden ontworpen.  

 

5 Haalbaarheid van het onderzoek 

Het onderzoek wordt door mijn sectie en de school goedgekeurd. Op het CHC 

bestaat belangstelling voor de verbetering van een leesprogramma en het werken 

volgens het ERK. Op basis hiervan verwacht ik te kunnen rekenen op de 

medewerking van mijn collega´s op het CHC. De uitwerking van een 

leesprogramma is op korte termijn goed haalbaar. In de korte tijd is het echter niet 

mogelijk om het leesprogramma in de praktijk toe te passen en te evalueren. Dit 

zou in een daaropvolgende onderzoek moeten gebeuren.  

 

6 Bronnen 

Tot nu toe heb ik volgende bronnen gevonden die ik graag verder wil raadplegen: 

- De beschrijving van de niveaus leesvaardigheid A1 t/m C2 door Council of 

Europe (2011) (Europe, Europees Referentiekader talen, 2011) 

- De beoordelingscriteria van de niveaus leesvaardigheid A1 t/m C1 door 

Council of Europe (Europe, Europees Referentiekader Talen, 2011) 

- Beschrijving leesvaardigheid op niveau door ERK door Nationaal Bureau 

moderne vreemde talen (Liemberg, 2004) 

- Westhoff: Lesefertigkeit (Westhoff G. , Fertigkeit Lesen, 2001) 

- Verwerving woordenschat (Nulft & Verhallen, 2002) (Verhallen & Verhallen, 

1994) 

 


